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Sammanfattning 
Ökad konkurrens och individuell efterfrågan har fragmenterat marknaderna och för 
att tillgodose konsumenternas behov ställs allt högre krav på företagens anpassnings-
förmåga. Förändringstrycket förefaller inte att minska utan kraven på ständig utveck-
ling och produktförbättring har med all sannolikhet kommit för att stanna. Den tradi-
tionella ekonomistyrningen har inte riktigt hunnit med i företagens utveckling och tar 
därför inte hänsyn till dagens krav. Förändringstrycket har resulterat i ett antal mer el-
ler mindre välgrundade begrepp, alla med syftet att bistå företaget i förändringen och 
samtidigt anpassas till den internationella arenan. Ett koncept som tagits fram för att 
hantera den traditionella ekonomistyrningens tillkortakommanden och klara av den 
viktiga balansen mellan stabilitet och förändring i företag är Balanced Scorecard 
[svenska; balanserad styrning]. Konceptet bygger på den traditionella ekonomistyrning-
ens fördelar i samverkan med de tankar som förespråkas inom den moderna verk-
samhetsstyrningen. 
 
Balanced Scorecard är ett koncept framtaget för vinstdrivande verksamheter men 
kommunförbundet har genomfört försök med adoptering av balanserad styrning i 
kommunal verksamhet, med vissa skillnader som motiverar anpassningar. 
 Förvaltningen kommunkansliet i Tierps kommun har officiellt arbetat utifrån ba-
lanserad styrning sedan 2003 och anledningen till varför de började arbeta utifrån 
metodiken i balanserad styrning grundar sig företrädesvis i att den traditionella eko-
nomistyrningen konstaterades vara otillräcklig parallellt som den inte levererade en 
helhetsbild över verksamheten. 
 
Jag har genomfört en fallstudie vid kommunkansliet i syfte att se hur konceptet ver-
kar i offentlig verksamhet. Fallstudien syftar till helhetsförståelse och insikt, vilket in-
nebär att den vetenskapliga inriktningen på arbetet är hermeneutiskt. Den modell 
som korrektast illustrerar mitt arbete är den hermeneutiska spiralen eftersom den för-
tydligar processen av min kontinuerliga pendling mellan del- och helhet i strävan ef-
ter ökad förståelse. 
 Undersökningen är av kvalitativ karaktär baserad på individuella intervjuer bland 
förvaltningschefen, enhetschefer samt medarbetare och jag har använt mig av den 
abduktiva forskningsansatsen i arbetet. 
 
Efter behandlad teori och empiri har jag kommit till slutledningen att balanserad 
styrning kan implementeras och användas effektivt i offentliga verksamheter. Grun-
darna Kaplan & Nortons ursprungsmodell kan dock i vissa fall modifieras för att 
bättre tillämpas och verka effektivt i offentlig verksamhet. 
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1.  Inledning 
I det första kapitlet förklarar jag bakgrunden till och varför valet av aktuellt ämne, 
samt offentliggör inom vilken organisation studien är genomförd. Vidare ställer 
jag problemformuleringen och beskriver syftet som arbetet ämnar uppfylla. 
 

2.  Metod 
I metodkapitlet beskriver jag den vetenskapliga inriktningen samt forskningsan-
satsen i arbetet och förklarar motivet till dessa val. Vidare beskriver jag metodva-
let som har använts för att samla in och bearbeta samtlig information. 
 

3.  Teori 
I det tredje kapitlet inleder jag med en redogörelse för förändringsvågen inom 
den offentliga sektorn, orsak och verkan. Därefter beskriver jag ingående mana-
gementkonceptet Balanced Scorecard i teori och praktik. Kapitlet fortsätter all-
mänt med moderna managementkoncept i bestämd kontext och jag förklarar det 
dynamiska förloppet från genes till tillbakagång, i syfte att förstå sammanhanget i 
vilket Balanced Scorecard verkar. 
 

4.  Empiri 
Det fjärde kapitlet inleder jag med en övergriplig presentation av Tierps kom-
mun. Därefter fortsätter jag ingående med den studerade förvaltningen kom-
munkansliet, dess verksamhetsområde och arbete med Balanced Scorecard. Se-
dan presenteras samtliga intervjuer med förvaltningschefen, enhetschefer och 
medarbetare. 

5.  Analys 
I det femte kapitlet analyserar jag utifrån de olika teorierna som behandlades i 
teorikapitlet i förhållande till det empiriska materialet jag erhållit genom fallstudi-
en. Jag har inte hänvisat med fotnoter i analyskapitlet eftersom samtlig informa-
tion med hänvisning till källa finns tillgänglig i tidigare kapitel. 
 

6.  Slutsats 
Det sjätte och sista kapitlet är slutsatserna där jag besvarar problemformuleringen 
från det första kapitlet och drar mina slutsatser efter teori- samt empiribehand-
ling. Vidare tar jag upp den kritiska granskningen gentemot arbetet och den egna 
insatsen samt presenterar nya frågor och funderingar som har uppkommit under 
arbetets gång. 
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1  Inledning 
I det första kapitlet förklarar jag bakgrunden till och varför valet av aktuellt ämne, samt inom vilken 

organisation studien är genomförd. Vidare ställer jag problemformuleringen och beskriver syftet som 

arbetet ämnar uppfylla. 
 

 

1.1  Bakgrund 

Den senaste tiden har det riktats hård kritik mot den traditionella ekonomistyrningen 
och det faktum att dess fokus utgår från ekonomiska mått och resultat. När den tra-
ditionella ekonomistyrningen utvecklades var ekonomistyrsystemets roll att övervaka 
effektiviteten i företaget, vilket innebar att man främst fokuserade sig på kostnadssi-
dan och riktade således mindre koncentration på företagets intäkter. Både försäljning 
och tillverkning var relativt kortsiktiga verksamheter och därför ansågs det inte lika 
viktigt att konstatera den framtida verksamheten.1 
 1987 presenterade Thomas H. Johnson och Robert S. Kaplan kritik mot tradi-
tionell ekonomistyrning och dess förlorade relevans i boken Relevance Lost - The rise 
and fall of management accounting. Författarna lanserade teorin om ledarskap genom me-
todutveckling istället för ledarskap genom resultatstyrning, vilket gav upphov till den 
så kallade Relevance Lost-debatten.2 Kritiken som tillkännagavs under debatten 
handlade mycket om att den traditionella ekonomistyrningen inte riktigt hunnit med i 
företagens utveckling och därför inte tog hänsyn till de aktuella kraven som ställdes. 
Åsikterna som fördes fram var att ekonomistyrningen uppmanar till kortsiktigt tän-
kande och suboptimering samtidigt som informationen i regel är förvrängd och ag-
gregerad, vilket framför allt innebär ett problem ur ett mät- och beteendeperspektiv. 
Förespråkarna för Relevance Lost menade att företag måste gå över från ett finansi-
ellt hierarkiskt ekonomisystem till ett operationellt värdekedjetänkande.3 
 
Förändringens tidevarv 
Sedan andra världskriget har industrin erfarit en kraftig teknisk tillväxt och de flesta 
organisationer har expanderat och artat sig mer komplexa.4 Tidigare hierarkiska 
multiföretag har ändrat skepnad i riktning mot rörliga nätverksstrukturer och det har 
skett en omorganisering av produktionen samtidigt som användningen av icke-
materiella produkter och resurser har ökat i betydelse. Den nationella marknaden har 
internationaliserats och i dagens läge talar man i termer av de fyra friheterna5 och en 
tilltagande globalisering6, vilket har ökat konkurrensen och avkastningskraven. Andra 
faktorer som påverkar företaget är den snabba framväxten av informationsteknik, 
uppkomsten av stärkt ägarorientering samt kunskapsarbetets ökade betydelse.7 
 Konkurrens och individuell efterfrågan har fragmenterat marknaderna och för 
att tillgodose konsumenternas behov ställs allt högre krav på företagens anpassnings-

                                                           
1 Olve et al (2001:20-26) 
2 Vi direkt (utg.) 
3 Amazon (utg.) 
4 Olve et al (2001:26) 
5 Nationalencyklopedin (utg.) “Fri rörlighet för alla produktionsfaktorer (varor, tjänster, kapital och 
människor) inom EU, ‘den inre marknaden’, sedan 1993.” 
6 ibid “Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesi-
diga beroendeförhållanden.” 
7 Lindvall (2001:14f) 
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förmåga8. Förändringstrycket förefaller inte att minska utan kraven på ständig utveck-
ling och produktförbättring har med all sannolikhet kommit för att stanna9. Organi-
sationer måste ligga i fas med marknaden för att inte kopplas bort från utvecklingen 
och för att ackommodera för denna förändring strävar organisationer kontinuerligt 
efter förnyelse och förändring mot ständigt högre utvecklingsnivåer. Parallellt har 
behovet av fullständig rapportering om verksamhetens olika delar uppmärksammats, 
vilket har resulterat i ett antal mer eller mindre välgrundade recept, alla med syftet att 
bistå i förändringen och samtidigt anpassa företaget till den internationella arenan10. 
 
Mycket av traditionellt företagstänkande vilar på ett dikotomier i form av antingen el-
ler, men det finns en stark idékritik mot ett sådant polariserat tänkande och den se-
naste tiden har det blivit vanligare att försöka balansera olikartade aspekter gentemot 
varandra.11 I syfte att bättre kunna bemöta och hantera dagens marknadsstruktur 
samt dess kontinuerliga förändring har en mer modern verksamhetsstyrning utveck-
lats.12 Styrprincipen har sakta modererats under många år och den moderna verk-
samhetsstyrningen har till stor del inspirerats av tankarna som förespråkas inom To-
tal Quality Management (TQM)13. 
 

“Den moderna verksamhetsstyrningen syftar till att stödja företagets strävan efter glo-

bal konkurrenskraft genom att betona samordning och nya mätetal för verksamhe-

ten.”14 

 
Processorientering 
I boken Relevance Regained - From top down control to bottom-up empowerment från 1992 kri-
tiserar Thomas H. Johnson de tidigare idéerna i Relevance Lost och förespråkar mer 
processtyrning istället för förbättrad ekonomistyrning. Han menar att ekonomistyr-
ningen borde flytta fokus från att förbättra befintliga system och tekniker till att utre-
da vilket beteende företaget och dess personal skall ha för att lyckas globalt.15 
  

“Ett företags resultat är i första hand beroende av den metod företaget valt att arbeta 

efter. Genom att utveckla metod och process når företaget en långsiktig hållbar förbätt-

ring. Den alltför resultatorienterade organisationen tappar däremot oundvikligt i sin 

förmåga att prestera maximalt.”16 

 - Thomas H. Johnson 
 
Processtyrning/-orientering innebär att företaget ökar uppmärksamheten kring kund-
fokus, medarbetarnas aktiva deltagande samt kontinuerlig utveckling. Inriktningen 

                                                           
8 Olve et al (2001:23) 
9 Lindvall (2001:11) 
10 Lindvall (2001:12-21) 
11 ibid:158 
12 ibid:11-19 
13 Gefo (utg.) “En modell för kvalitetsarbete som innebär att man istället för att styra med regler, mål 
eller resultat styr med kvalitet i alla led och i allt som företaget genomför. Varje medarbetare ansvarar 
för sitt arbete och organisationen på sin avdelning.” 
14 Lindvall (2001:17) 
15 Axelsson & Svenson (2000:1) 
16 Vi direkt (utg.) 
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betraktas ofta som kärnan i den moderna verksamhetsstyrningen eftersom verksam-
heten bedrivs i processer/flöden.17  Att identifiera processer och aktiviteter i företa-
get är viktiga frågor och en processorienterad verksamhetsstyrning fäster stort avse-
ende vid mätningar i verksamheten. Det är inte längre bara en fråga om vad resurser-
na använts till utan ett ökat intresse riktas mot hur resurserna har använts i den stän-
diga strävan efter förbättring.18 Syftet med mätningar är att ge en rättvisande över-
blick över verksamheten och samtidigt erhålla information av sådan karaktär att styr-
ningen kan utvecklas proaktiv istället för reaktiv. Traditionellt definierades problem 
som situationer med väsentliga avvikelser mellan planerat och faktiskt utfall. Tanken 
med den proaktiva styrningen är att identifiera negativa impulser och korrigera avvi-
kelsen innan problemet uppstår.19 
 Hur kan jag förbättra det jag inte kan mäta? Sanningen är att det inte går. Tradi-
tionella finansiella styrtal är oftast lätta att definiera, men att mäta hur nöjda medar-
betarna är med sin arbetssituation samt diverse andra existentiella värden är i regel 
svårare, dock minst lika viktigt. Förutom det konkret finansiella handlar det med 
andra ord om att mäta andra element än tidigare och att uppmärksamma vägen dit.20 
 
Balanced Scorecard 
Ett managementkoncept som tagits fram för att hantera den traditionella ekonomi-
styrningens tillkortakommanden och klara av den viktiga balansen mellan stabilitet 
och förändring i företag är Balanced Scorecard [svenska; Balanserat Styrkort]. Konceptet 
bygger på den gamla styrningens fördelar i samverkan med de tankar som föresprå-
kas i Total Quality Management.21 Det yttersta syftet med Balanced Scorecard är att 
förverkliga visionen och enligt grundarna Kaplan & Norton22 får modellen sin största 
betydelse när den används för att understödja organisatorisk förändring. 
 Balanced Scorecard är en modell för moderna styrambitioner att bättre mäta och 
formulera mål för verksamheten, samtidigt som processen binder samman de kort-
siktiga arbetsuppgifterna med de långsiktiga strategiska målen.23 Konceptet ger ett 
mätbart och konkret verktyg som anpassas dels till företaget i sin helhet och dels till 
varje enskild person för att individen på ett enkelt och konkret sätt skall få förståelse 
för måltalen och sin medverkan till helheten. 
 
I ett internationellt perspektiv ligger svenska företag långt framme i tillämpningen av 
Balanced Scorecard. Svenska modeller [Skandia; Navigator24, ABB; Evita25] har upp-
märksammats och presenterats som bra alternativ och därför fått stor internationell 
spridning. Få företag har dock implementerat konceptet fullt ut och utvecklingen lig-
ger än så länge i ett inledande skede, vilket innebär att erfarenheterna fortfarande är 
relativt begränsade.26 

                                                           
17 Lindvall (2001:136) 
18 ibid:112f 
19 ibid:154f 
20 ibid:210 
21 ibid:219 
22 Kaplan & Norton (1996:13) 
23 Lindvall (2001:113) 
24 läs mer Olve et al (2001:101ff), Lindvall (2001:220-227) 
25 läs mer Olve et al (2001:96ff), Lindvall (2001:220-227) 
26 Lindvall (2001:220) 
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1.2  Problemformulering 
Det tidiga 1960-talet kännetecknades av väldigt höga tillväxtsiffror i den svenska 
ekonomin, vilket medförde att den offentliga sektorn expanderade kraftigt.27 Expan-
sionen gjorde det nödvändigt att systematiskt effektivisera verksamheten, men det 
innebar fortfarande ingen förändrad syn på hur verksamheten skulle organiseras eller 
styras. Den senaste tiden har det dock blivit mer aktuellt att diskutera hur kommunal 
verksamhet är organiserad och styrningen utformad. Somliga förespråkar att kom-
munal verksamhet skall organiseras liknande vinstdrivande företag i strävan efter 
högre effektivitet, vilket har medfört att modeller samt organisationsformer från pri-
vata vinstdrivande företag har implementerats i den kommunala verksamheten.28 
 
Kommunförbundet genomför i skrivande stund försök med Balanced Scorecard i 
både kommunal och statlig verksamhet med avsikten att arbeta med konceptet som 
ett instrument för verksamhetsstyrning.29 
 Jag har genomfört en fallstudie vid förvaltningen kommunkansliet i Tierps kom-
mun där kommunkansliet verkar som pilotförvaltning med syftet att implementera 
balanserad styrning i hela verksamheten. 
 
- Varför valde den studerade organisationen att arbeta med Balanced Scorecard och hur är de an-
ställdas inställning till konceptet? 

 

- Är konceptet Balanced Scorecard, som tagits fram för vinstdrivande företag, ett lämpligt manage-
mentkoncept för kommunal verksamhet?  
 
1.3  Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att förstå om managementkonceptet Balanced Score-
card är en lämplig modell för kommunal verksamhet och om inte i så fall varför. Syftet 
med arbetet är således förståelseinriktat och jag strävar efter en ökad insikt i Balanced 
Scorecard och sammanhanget vari konceptet verkar, för att således kunna uppfylla 
huvudsyftet. För att uppfylla syftet har jag studerat Balanced Scorecard och diverse 
moderna managementkoncept samt dess dynamiska förlopp och sedan genomfört en 
empirisk fallstudie. 

                                                           
27 Magnusson (2002:470f) 
28 Montin (2004:108ff) 
29 Olve et al (2001:268) 
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2  Metod 
I metodkapitlet beskriver jag den vetenskapliga inriktningen samt forskningsansatsen i arbetet och 

förklarar anledningen till varför dessa val. Vidare beskriver jag metodvalet som har använts för att 

samla in och bearbeta samtlig information. 
 
 
2.1  Vetenskaplig huvudriktning 

En fråga som ständigt förbryllar och där respondenten ofta blir svaret skyldig är frå-
gan vad som är vetenskap. Det finns inga direkt enkla eller entydiga svar på den frå-
gan och vad som är vetenskap för mig skiljer sig sannolikt i förhållande till vad som 
är vetenskap för dig eftersom vi har olika bakgrund och uppfattning. Redan under 
första föreläsningen i kursen Vetenskap och metod vid Stockholms universitet insåg jag 
att det inte var ett lätthanterligt begrepp. Eriksson & Widersheim-Paul30 skriver i Att 
utreda forska och rapportera att “vetenskap är ett förhållningssätt i vilket man alltid ska 
vara beredd att kreativt och kritiskt ompröva ‘nuvarande’ sanningar, uppfattningar 
och metoder”. Gustavsson31 utvecklar i Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen att 
vetenskap tydligt skall redovisa vem/vilka som ställer de hypoteser som skall besva-
ras och vidare kunna upprepas vid samma eller olika tidpunkter [repeterbar]. Därtill 
ställs kravet att forskningen inte skall vara subjektivt formad, i syfte att andra forskare 
skall kunna företa sig de vetenskapliga observationerna [intersubjektiva] 
 Vetenskap och metod nämns ofta i sällskap med varandra och Gustavsson32 för-
fattar att valet av metod och ansats är nära besläktat med vilket vetenskapligt förhåll-
ningssätt man utgår ifrån. Vetenskap kan innebära antingen fakta, sanningar och kun-
skap eller metoder för att skaffa fram denna kunskap33. Vetenskap och metod går 
med andra ord hand i hand och ibland definieras även vetenskap i termer av metod. 
Om kopplingen fortfarande inte är självklar kommer jag i detta kapitel presentera ve-
tenskapliga huvudriktningar, forskningsansatser och sedan vilken metodik jag använt 
mig av i informationshanteringen, vilket förhoppningsvis skall förtydliga eventuella 
oklarheter. 
 
Två huvudriktningar 
I tankelinje med Aristoteles förnuftstro propagerade den franske polyteknikern och 
sociologen August Comte med sin positiva filosofi i början av 1800-talet. Han mena-
de att naturvetenskapens metoder även skulle användas inom samhällsvetenskapen. 
Den positiva exakta vetenskapen kom att kallas positivismen34 [logisk empirism] och 
nådde sin höjdpunkt under 1920-talet i Wien, där inflytelserika filosofer och veten-
skapsmän [Wien-kretsen35] försökte formulera en grund för all vetenskap.36 
 Positivismen syftar till att man vill bygga på positiv, säker kunskap och utgår från 
absolut kunskap som ideal. Enligt positivismen har vi endast två källor till kunskap, 
nämligen det vi kan registrera med våra sinnen samt det vi kan resonera oss fram till 

                                                           
30 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:169) 
31 Gustavsson (2004:22f) 
32 ibid:8 
33 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:168) 
34 läs mer Grøn et al (2003:440) 
35 läs mer Grøn et al (2003:576), Gilje & Grimen (2003:57f) 
36 Ödman (2004:9f) 



 12

genom mänsklig logik. En i strikt positivistisk ansats bygger på formell logik och fak-
ta baserat på mätning, men många gånger är det dock fel eller rentav omöjligt att öka 
kunskapen genom empiriskt statistiska undersökningar. Kontroversiella områden el-
ler existentiella dimensioner (mänskliga och/eller sociala) är i praktiken omätbara, 
hur mycket man än försöker operationalisera sammanhanget/problemområdet.37 
 Den positiva vetenskapen strävar efter att hitta lagbundenheter, ett or-
sak/verkan38-samband [kausalitet], det vill säga att förklara det generella utifrån det 
specifika. I min studie undersöker jag det specifika, men det vore fel att dra generella 
slutsatser utifrån resultatet eftersom utfallet med största sannolikhet skulle skilja mel-
lan olika objekt (beroende på förutsättningar samt diverse andra faktorer [situation]), 
vilket förklarar varför mitt förhållningssätt inte är positivistiskt. Positivisternas idéer 
dominerade det vetenskapliga tänkandet fram till 1960-talet, numera är det dock få 
som anförtror sig till den positiva vetenskapens idéer om en enhetlig vetenskapssyn 
för alla vetenskaper39.40 
 
Den andra vetenskapliga huvudriktningen är hermeneutik41. Hermeneutik kommer 
från grekiskans hermeneuin som betyder att tolka42. För att sammanfatta historien bak-
om hermeneutiken har inriktningen sin grund i 1500-talet och var till en början fram-
för allt en angelägenhet för det lärda prästerskapet för tolkning och utläggning av bi-
beltexter. Men teologen och filosofen Friedrich Schleiermacher uppmärksammade 
förståelsen och utvidgade hermeneutiken till förståelsens konst [“en lära om förståel-
sen av språkliga uttryck”43] i början av 1800-talet. Det revolutionerade utvecklingen 
från metodlära till filosofi och hermeneutikens tema skiftades från tolkning till för-
ståelse.44 
 Hermeneutiken syftar till att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla fe-
nomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar. Ödman45 
beskriver hermeneutik metaforiskt; “som tolkande subjekt kan vi urskilja mening och 
på detta sätt skapa öar av begriplighet i de oceaner av obegriplighet som omger oss”.  
 
Medan man i positivistiska studier beskriver och förklarar söker man i hermeneutiska 
och kritiska studier en helhetsförståelse, en insikt46. Den vetenskapliga riktningen i 
mitt arbete är således hermeneutisk och jag ska förklara mitt förhållningssätt utifrån 
hermeneutikens fyra moment; förförståelse, tolkning, förståelse och förklaring (se fi-
gur 2.1). Grundtanken inom hermeneutiken är förförståelsen; att människan alltid 
förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar, det vill säga tidigare lärdomar 

                                                           
37 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:197ff) 
38 läs mer Grøn et al (2003:409f) 
39 Gustavsson (2004:10) 
40 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:197ff) 
41 läs mer Grøn et al (2003:227f) 
42 Ödman (2004:73) 
43 Grøn et al (2003:495) 
44 Ödman (2004:73) 
45 ibid:91 
46 Gilje & Grimen (2003:13-21) Vetenskapsfilosofi proklamerar även betydelsen av en utsikt; studiet av 
vetenskapliga aktiviteter och kunskaper utifrån (det vill säga “belysa vetenskapens generella förutsätt-
ningar och samband och analysera dem kritiskt”), i syfte att inte negligera den egna kunskapens be-
gränsningar. Författarna skriver att vetenskapsfilosofi inte är någon vetenskap [metavetenskap] utan 
“ett tänkande över den vetenskapliga aktiviteten och kunskapen”. 
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och erfarenheter (fördomar). Förförståelsen är således inte neutral, vilket innebär att 
forskaren inte möter världen förutsättningslöst utan gör en subjektiv tolkning av in-
formationen i syfte att öka förståelsen.47 Förförståelsen är ett oumbärligt villkor för 
att förståelse överhuvudtaget skall vara möjligt; vid tolkningen av en 
text/meningsfullt fenomen måste vi veta vad vi söker och följaktligen får undersök-
ningen en riktning48. Med andra ord har jag en vriden inställning till min studie om 
Balanced Scorecard och är sannolikt undermedvetet subjektiv i informationshanter-
ingen. 
 Som hermeneutiker använder man semantiken istället för matematiken i sitt ana-
lysarbete och kan således förklara det existentiella genom tolkning av det studerade. 
Forskaren kan med andra ord spekulera mer fritt och se djupare än den insamlade in-
formationen visar genom att fylla i luckor mellan enskilda data eller göra helhetsbe-
dömningar bortom den insamlade informationen49. Tolkningar innehåller i sin tur 
förklaringar och kan därför sägas utgöra syntesen mellan förståelse och förklaring. 
Jag har med utgångspunkt i min förförståelse tolkat det teoretiska och empiriska ma-
terialet i syfte att erhålla en ökad förståelse, vilken jag förklarar i analys och slutsats.50 
 
De fyra huvudmomenten inom hermeneutiken (figur 2.151) saknar dock en viktig 
aspekt; samspelet och dynamiken, det vill säga sambandet av det som skall tolkas. 
Processen utgår som nämnt från förförståelsen, vilken ger upphov till en första tolk-
ning. Den första tolkningen behöver dock i regel nyanseras på grund av att förförstå-
elsen är relativt outvecklad och det sker genom en kontinuerlig pendling mellan del 
och helhet. Det finns inget grundval för korrekta tolkningar utan de är endast mer el-
ler mindre sannolika/trovärdiga [principiellt osäkra] eftersom de är baserade på 
personliga omdömen och erfarenheter. Den hermeneutiska cirkeln (figur 2.252) kan 
dock användas som stöd för våra tolkningar genom att illustrera pendlingen mellan 
del och helhet; för att motivera en tolkning av detaljerna måste vi alltid basera oss på 
en läsning av helheten och omvänt.53 
 
 

 

                                                           
47 Ödman (2004:71ff) 
48 Gilje & Grimen (2003:183) 
49 Gustavsson (2004:13) 
50 Ödman (2004:71ff) 
51 ibid:76 
52 ibid:78 
53 Gilje & Grimen (2003:202ff) 
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Ödman54 skriver dock att även den hermeneutiska cirkeln är relativt statisk och inte 
belyser de kraftiga svängningarna mellan del- och helhet. Han menar med stöd av 
Gerhard Radnitzky55 att den hermeneutiska spiralen [modell; bilaga 1] illustrerar 
forskarens arbete tydligare eftersom figuren förledande fångar tolkning och förståelse 
som process parallellt som pendlingen mellan del- och helhet ömsesidigt stödjer 
varandra.56 Odnert57 understryker att den egentliga skillnaden är mer teoretisk än 
praktisk eftersom grundtanken i båda figurer är pendlingen mellan del- och helhet, 
valet mellan illustrationen av forskningen ligger istället i forskarens världsbild. Jag vill 
dock påvisa en viktig skillnad i figurerna och det är den hermeneutiska spiralens 
tidsaspekt i form av den vertikala ‘förståelsetillväxten (?)’. Vidare demonstrerar den 
hermeneutiska spiralen pedagogiskt forkarens utgång i förförståelsen, varifrån arbetet 
sedan fortlider i strävan efter kunskap och erfarenhet. Jag anser att den 
hermeneutiska spiralen illustrerar min kontinuerliga pendling mellan del- och helhet 
tydligare samtidigt som figuren förtydligar processen, till skillnad från den 
hermeneutiska cirkeln som enbart illustrerar pendlingen mellan del- och helhet. 
 
Forskningsansats 
Det finns olika sätt att angripa och dra slutsatser inom forskning. Induktion innebär 
härledning av lag från enskilda fall i en uppräknelig mängd eller alla möjliga fall, för-
utsatt att mängden av möjligheter är begränsad. Den induktiva ansatsen grundar sig i 
empiriska data och formas utifrån skilda fenomen i verkligheten, varefter den sluts till 
mer generella utsagor. Ett exempel på induktiv ansats är “solen har gått upp varje 
morgon hittills, alltså kommer den att gå upp i morgon också”58. Dock återfinns en 
svaghet med den induktiva slutsatsen, nämligen att den sällan grundar sig i samtliga 
möjliga observationer, vilket innebär att undantag sannolikt kan uppenbara sig. Ett 
typiskt fall är när holländarna kom till Australien och upptäckte svarta svanar med 
röda näbbar, vilket innebar att samtliga svanar inte var vita med gula näbbar.59 
 
Inom logiken skiljer man mellan två sätt att resonera och dra slutsatser; deduktion och 
abduktion. Den klassiska logiken inriktar sig på sanningstabeller och behandlar en 
verklighet som är antingen eller [dikotomisk], men verkligheten befinner sig i betyd-
ligt mer nyanserade skalor. I den deduktiva ansatsen formar forskaren hypoteser som 
är testbara påståenden om verkligheten, varför arbetssättet kommit att kallas hypote-
tiskt-deduktivt. Utifrån en given situation härleder eller bevisar/falsifierar man sedan 
hypotesen genom en strikt logisk, tankemässig slutledning. Det klassiska fallet för 
hypotetiskt-deduktivt tänkande är den ungerske läkaren Ignaz F. Semmelweis forsk-
ning kring orsakerna till varför kvinnor dog i barnsängsfeber60. Den logiska deduk-
tionen kan dock leda till en återvändsgränd eftersom verkligheten innefattar situatio-
ner som inte låter sig beskrivas med enkla regler.61 

                                                           
54 Ödman (2004:78f) 
55 Radnitzky, G. (1970) Contemporary Schools of Metascience. Vol. II. Akademiförlaget, Göteborg. 
56 Ödman (2004:78f) 
57 Odnert (2004:10) 
58 Wikipedia (utg.) 
59 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:198f, 218) 
60 läs mer Gilje & Grimen (2003:31ff) 
61 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:198f, 218) 
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Efter att ha studerat forskningsansatser kunde jag inte fastställa om jag arbetat anting-
en induktivt eller deduktivt. Gummesson62 skriver dock att man kan kombinera dessa 
element i en abduktiv ansats och ordet abduktiv förklaras just mittlinjefjärmande i Stora 
ordboken63. 
 Abduktion är en slutledning där forskaren försöker hitta den förklaring som för 
tillfället bäst stämmer överens med givna data. Översatsen är sann men undersatsen 
och därmed slutsatsen är med andra ord endast mer eller mindre sannolik eftersom 
man selektivt utesluter de orimliga alternativen64. Enligt den abduktiva ansatsen arbe-
tar således forskaren utifrån en kombination av induktion och deduktion, det är dock 
viktigt att klargöra hur man startar65. Jag har använt mig av abduktion som forsk-
ningsansats och börjat deduktivt utifrån managementteori för att förstå problemom-
rådet i ett första steg och induktivt ur studierna av den empiriska informationen. Ab-
duktion är inte vedertaget i renläriga logikkretsar, men är ofta enda alternativet på 
grund av att beslutsunderlaget inte är tillräckligt för den deduktiva ansatsen66. 
 
2.2  Fallstudiebaserad forskning 
Jag har tidigare i min problemformulering och i mitt syfte nämnt att jag genomfört en 
fallstudie vid kommunkansliet i Tierps kommun, men jag har fortfarande inte klargjort 
vad en fallstudie innebär. Att göra fallstudier innebär att man utför studier av särskilda 
fall i vetenskapen i syfte att demonstrera en poäng om vetenskapen. Allmänt för 
många fallstudier är att de är kontextuella, det vill säga att de sätter in fenomenet de 
studerar i sitt historiska, sociala eller kulturella sammanhang genom att växla mellan 
kritiska reflekterande och empiriska studier av vad som studeras.67 Enligt Gilje & 
Grimen68 är meningsfulla fenomen inom hermeneutiken bara förståeliga i det sam-
manhang eller den kontext de förekommer i. Om vi återgår till mitt syfte ämnar jag 
med min fallstudie förstå om Balanced Scorecard är en lämplig modell för kommunal 
verksamhet. För att nå förståelse har jag studerat konceptet och sammanhanget vari 
konceptet verkar. Gilje & Grimen69 skriver att forskaren måste placera problemet i ett 
sammanhang eftersom det medför en bestämd mening och bidrar med de viktiga 
aspekter som krävs för att förstå fenomenet. 
 

“Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används 

som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskapen om ett område helt eller 

delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.”70 

 
Kvantitativ karaktär 
När man skall genomföra en undersökning står man inför valet av en kvantitativ eller 
kvalitativ karaktär i arbetet. Den kvantitativa forskningen arbetar ofta utifrån synsät-
tet att ackumulera tidigare teoretisk och empirisk kunskap i övergripande teoretiska 

                                                           
62 Gummesson (2004:119) 
63 Svenblad (1987:11) 
64 Grøn et al (2003:11) 
65 Gummesson (2004:119) 
66 Stockholms universitet (utg.) 
67 Gummesson (2004:115) 
68 Gilje & Grimen (2003:188f) 
69 ibid:188f 
70 Gummesson (2004:116) 
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modeller. Forskningen kräver operationalisering och klart definierade variabler, vilket 
kräver en formaliserad och strukturerad metodik. Forskaren utgår ifrån formulerade 
hypoteser och strävar efter att kunna generalisera och förklara hur någonting är, ofta 
i mätbara data som kan uttryckas i siffror.71 
 
Kvalitativ karaktär 
Fallstudiebaserad forskning kan enligt Gummesson72 vara både kvalitativ och kvanti-
tativ men är i regel kvalitativ eftersom den statistiskt baserade forskningen inte alltid 
förmår att redovisa orsakssammanhanget i mätbara fakta. I kvalitativa undersökning-
ar är studieobjektet individer, grupper av individer och deras livsvärld73. Metodiken 
kantas av låg formaliseringsgrad eftersom forskaren strävar efter förståelse och att 
beskriva helheten av det sammanhang fenomenet ryms inom. För att uppnå förståel-
se måste forskaren samla information om enskilda fall samt hur dessa verkar i deras 
specifika situation.74 I en kvalitativ studie är forskaren unik med sin personliga för-
förståelse och situation, vilket innebär att studien sannolikt inte visar samma resultat 
om den utförs av andra forskare75. 
 
2.3  Datagenerering 

Insamlingen av information till en fallstudie kan delas in i primärdata respektive se-
kundärdata. Sekundärdata intern-, extern-, är data som redan finns insamlad och do-
kumenterad av tidigare undersökare76. Till den interna sekundärdatan räknas för 
tryckta informationsblad och annan specifik information om den studerade 
organisationen. Den interna datan utgör ofta grunden i fallstudier och så även i mitt 
arbete, men för att bibehålla en bredd i arbetet måste man också ta del av externa 
källor som rör problemområdet. Den externa sekundärdatan består av befintlig data 
externt den studerade organisationen, i det här fallet publicerad litteratur, uppsatser 
och diverse information från internet. När man som forskare arbetar med 
sekundärdata skall man ha i åtanke att den kan vara inaktuell i förhållande till 
problemet.77 Valet av den externa sekundärdatan utgjorde dels tidigare kurslitteratur i 
problemområdet, varigenom jag sedan studerat viss angiven referenslitteratur för 
vidare studier, och dels rekommenderad litteratur från sökning via internet. 
 
För att uppfylla det kvalitativa i en fallstudie av denna art måste man komplettera se-
kundärdatan med primärdata. Primärdata är data forskaren själv måste samla in, det 
vill säga förstahandsinformation, och tillvägagångssätt samt metodval påverkas av oli-
ka förhållanden, såsom problemets karaktär78. Jag strävar efter förståelse och för att 
uppnå det uttalade syftet med fallstudien valde jag att basera undersökningen på 
individuella intervjuer bland anställda inom den studerade organisationen. Anled-
ningen till valet av en kvalitativ metod istället för eller i kombination med en kvanti-

                                                           
71 Gummesson (2004:115ff) 
72 ibid:117 
73 Lundahl & Skärvad (1999:101) 
74 Gummesson (2004:117f) 
75 Gustavsson (2003:13f) 
76 Lundahl & Skärvad (1999:52) 
77 ibid:131ff 
78 ibid:52 
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tativ metod är för att jag eftersträvar ett sådant djup och närhet till forskningsobjek-
tet som den formaliserade och strukturerade kvantitativa metoden inte kan erbjuda. 
Huvudmålet med intervjuerna var att samla faktiska subjektiva data om arbetsproces-
sen samt de anställdas inställning till Balanced Scorecard och således erhålla en hel-
täckande bild av den subjektiva verkligheten79. 
 
2.3.1  Intervjuer 
Den första personliga kontakten med kommunkansliet var med chefen för personal-
enheten; Ann-Sofie Nyström. Jag inledde samtalet med att förklara syfte och upplägg 
med arbetet varefter Nyström sammanfattat klargjorde deras arbete med Balanced 
Scorecard. Samtalet med Nyström finns inte redovisat i empirin eftersom det var ett 
mer informellt samtal om arbetet och tänkbara respondenter till undersökningen. 
 Min första intervju var med förvaltningschefen Conny Rönnholm. Rönnholm 
presenterade ingående arbetet med Balanced Scorecard varefter vi diskuterade urvalet 
av respondenter. Det finns fem enhetschefer inom kommunkansliet och det tilltänkta 
urvalet var att intervjua tre av dem, men eftersom chefen för personalenheten var 
bortrest under tillfället för intervjuerna avgjorde slumpen och jag intervjuade samtliga 
fyra tillgängliga. Urvalet för medarbetarna skedde slumpmässigt efter vilka som hade 
möjlighet föreslaget datum. Jag hade varit i kontakt med fyra medarbetare men på 
grund av förhinder för en person dagen för intervjuerna valde jag att enbart intervjua 
tre medarbetare. Avslutningsvis stämde jag återigen möte med förvaltningschefen för 
att presentera informationen jag erhållit under intervjuerna med enhetscheferna och 
medarbetarna. Jag vill understryka mötet som en diskussion och inte en intervju, vilken 
syftade till Rönnholms kommentarer utifrån enhetschefernas och medarbetarnas re-
flektioner samt min förändrade förförståelse i situation och ämne. 
 Under fallstudien har jag därtill haft kontinuerlig kontakt med kommunstyrel-
sens ordförande; Bengt-Olov Eriksson samt dennes fru; Carina Eriksson, vilken var en av 
tre personer som genomförde utbildning i Balanced Scorecard på uppdrag av kom-
munförbundet80. 
 
I syfte att skapa en god relation med respondenterna och för att de samtidigt skulle 
känna sig avspända inledde jag med att förklara syftet med intervjuerna samtidigt 
som konfidentialiteten tydligt framhölls. Struktureringen på intervjufrågorna skiljde 
sig mellan enhetscheferna och medarbetarna, men var i övrigt enkla och klart formu-
lerade utan inslag av negationer81. Strukturering innebär vilket svarsutrymme respon-
denten har i frågan; ju mer ostrukturerade frågor desto större möjlighet för respon-
denten att svara öppet och följa upp efter egna perspektiv, vilket ger mig som forska-
re ett vidare djup.82 
 För att minska risken att förlora relevant information använde jag mig av en dik-
tafon under samtliga intervjuer, med undantag av den första intervjun med Rönn-
holm. Därtill ökar inspelning trovärdigheten i mina tolkningar eftersom jag som fors-
kare kan lyssna på intervjun upprepade gånger. Diktafon underlättade också i fokuse-

                                                           
79 Stockholms universitet (utg.) 
80 Empiri; se kapitel 4. 
81 Stockholms universitet (utg.) 
82 Lundahl & Skärvad (1999:117) 
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ringen av en givande dialog tack vare att jag inte behövde koncentrera mig på att an-
teckna under själva intervjuerna. 
 
Jag valde att dela upp intervjuerna i två omgångar, uppdelade i enhetschefer och 
medarbetare. Den första intervjuomgången innefattade enhetscheferna och syftade 
till att erhålla förståelse för deras arbete med Balanced Scorecard, dess utformning 
och verkan inom respektive enhet. För att uppfylla syftet med intervjuerna använde 
jag mig av fria intervjuer, vilket innebär att jag som forskare inte bara ställde informa-
tionssökande utan även dialogutvecklande frågor i syfte att stimulera respondenten 
att utveckla sina egna frågor och tankar.83 Med andra ord angav jag som forskare en-
bart de tematiska ramarna varefter respondenterna mer eller mindre påverkade ut-
vecklingen av intervjun, dock inte på bekostnad av det jag ämnade belysa. En sådan 
intervjuform motsvarar ett balanserat utbyte av kunskaper och erfarenheter, vilket 
kan leda till nya oanade aspekter i undersökningen84. 
 Den andra intervjuomgången innefattade således medarbetarna, under vilka jag 
valde en mer strukturerad intervjuform; riktade öppna intervjuer. Den riktade öppna in-
tervjun skiljer sig från den fria intervjun i det avseendet att jag som forskare riktade 
intervjun mot specifika frågeområden, vilka framför allt var baserades på informatio-
nen jag erhöll under den första intervjuomgången samt den personliga förförståelsen 
i ämnet.85 
 

2.4  Metodproblem 

Först när man operationaliserat någonting kan det mätas. Om syftet med en mätning 
är att undersöka existentiella värden måste dessa teoretiska föreställningar överföras i 
form av begrepp eller modeller till empiriska observationer, vilket är problematiskt i 
allt utredningsarbete. 
 
Validitet (hur säkert man mäter det man avser mäta) 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teore-
tiska begrepp det är avsett att mäta.86 Widersheim-Paul & Eriksson87 skriver att validi-
teten är det viktigaste kravet på mätinstrument av den anledningen att om instrumen-
tet inte mäter det som avses är det av mindre betydelse om mätningen är bra eller 
inte. 
 Om man ser till fallstudien kan validiteten påverkas av en rad faktorer. Det finns 
alltid en risk att intervjuaren omedvetet ställer ledande frågor eller påverkar respon-
dentens svar i en viss riktning [intervjuareffekt88], vilket ger avkall på validiteten. Som 
jag skrivit tidigare var intervjuerna med enhetscheferna fria intervjuer där båda parter 
styrde, medan intervjuerna med medarbetarna var riktade öppna intervjuer speglade 
av informationen jag erhållit från enhetscheferna samt min ökade förförståelse. Jag 
har inte påverkat respondenternas svar med avsikt men däremot styrt dem mot sär-
skilda problem och frågeområden för att uppfylla syftet med mitt arbete. Med andra 
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ord har valet att hierarkiskt intervjua uppifrån och ner vinklat empirin till viss del, 
men sedan kan man föra en teoretisk diskussion huruvida resultatet sett annorlunda 
ut om jag hade intervjuat enligt en annan ordningsföljd. 
 
Som hermeneutiker utgår forskaren från sin förförståelse i ämnet och tolkar därefter 
intervjun utifrån sin egen förståelse. En person med annorlunda förförståelse skulle 
med största sannolikhet ha tolkat respondenternas svar annorlunda i förhållande till 
hur jag har tolkat. I syfte att fånga en mer nyanserad bild kan man som forskare för-
söka lyssna empatiskt till intervjuerna, men samtidigt är det svårt (om ens möjligt) att 
bortse från sin förförståelse89. Frågan är egentligen varför man under dessa förhållan-
den skulle bortse från sin förförståelse eftersom tolkningen i hermeneutiken är både 
rätt och fel samtidigt, “it’s in the eye of the beholder” [intressant, dock för arbetet irrelevant, 
paradox om motstående förhållandens samtidighet; Schrödingers katt90]. 
 
Reliabilitet (hur säkert man mäter det man mäter) 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en mätprocedur genererar samma resul-
tat vid upprepade mätningar. Ett annat sätt att definiera reliabilitet är förmågan att 
frångå slumpen och istället tillvarata stabiliteten i mätningar, ju mer koncistenta resul-
taten av en mätprocedur desto högre reliabilitet. Men inom den samhällsvetenskapli-
ga forskningen kommer två mätningar av samma objekt aldrig att visa exakt samma 
resultat.91 Ingen situation är den andra lik, varför reliabiliteten i liknande arbeten med 
samhällsvetenskaplig inriktning är lägre. Ponera att jag skulle göra om undersökning-
en igen och ställa samma frågor till samma respondenter. Jag skulle då efter tolkning 
av materialet inte erhålla exakt samma resultat eftersom min förförståelse har föränd-
rats plus att trötthet, motivation, stress och liknande faktorer påverkar reliabiliteten i 
arbetet. Reliabiliteten är alltså uppenbart ett problem i tolkande fallstudier av detta 
slag92. 
 
Övriga faktorer 
Slutligen har vi det ständigt återkommande dilemmat tidsbrist, eller snarare tidsplane-
ring. Ett arbete liknande detta kräver enligt forskaren alltid mer tid på grund av att 
olika moment i regel tar längre tid än planerat och jag skiljer mig inte från den all-
männa uppfattningen eftersom jag är en sann tidsoptimist. Tidsbrist kan medföra 
förhastade slutsatser eller utifrån sin förförståelse subjektiva val av informationen 
man väljer att presentera, vilket i sin tur påverkar arbetets validitet och reliabilitet. 
Sedan skall man ha i åtanke att det aldrig finns tillräckligt med tid på grund av att 
man ständigt kan förbättra sitt arbete samtidigt som man bör betrakta arbetet för vad 
det är; en magisteruppsats.93 

                                                           
89 Jarrick & Söderberg (2001:9f) 
90 Wikipedia (utg.) “Erwin Schrödingers paradoxala illustration av kvanttillstånd, vilket han själv be-
tecknade som fånigt, går ut på att en katt placeras i en sluten stålkammare med följande utrustning: En 
bit radioaktivt ämne med 50 procents sannolikhet att sönderfalla inom en timme och en geigermätare 
kopplad till en hammare som krossar en flaska cyanid om sönderfall registreras, varvid katten skulle 
dö. Efter en timme hänger kattens öde på ett kvantmekaniskt tillstånd med samma sannolikhet för liv 
och död. Katten är både levande och död samtidigt enligt kvantmekaniskt synsätt.” 
91 Sverke (2004:55ff) 
92 Eriksson & Widersheim-Paul (1999:40) 
93 egna reflektioner 
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3  Teori 
Det tredje kapitlet inleder jag med en redogörelse av förändringsvågen inom den offentliga sektorn, 

orsak och verkan. Därefter beskriver jag ingående managementkonceptet Balanced Scorecard i teori 

och praktik. Kapitlet fortsätter allmänt med moderna managementkoncept i bestämd kontext och jag 

förklarar det dynamiska förloppet från genes till tillbakagång, i syfte att förstå sammanhanget i vilket 

Balanced Scorecard verkar. 

 

 

3.1  Kommunal verksamhet enligt privat regim 

Som jag förklarade inledningsvis genomlider marknaden en kontinuerlig utveckling, 
vilket innebär att företag fortlöpande måste förändras mot högre utvecklingsnivåer 
för att mäkta svara mot marknadens behov. Det har resulterat i ett antal mer eller 
mindre välgrundade idéer, alla med syftet att understödja i förändringen och samti-
digt anpassa företaget till den internationella arenan.94 
 Förändringen påverkar likaledes offentlig organisation och den senaste tiden 
präglas av en tendens att bedriva offentlig verksamhet enligt privat regim, i syfte att 
förbättra effektiviteten. Men det är inte enbart effektivitetsargumentet som anförts, 
ökat deltagande95 och legitimitet är ytterligare argument.96 I anslutning till att den nya 
kommunallagen antogs 1991 fick kommunerna större frihet att experimentera med 
den tidigare relativt rigida organisationen, vilket ökade möjligheterna till delegering 
inom organisationen97. De nya formella organisationerna skapar sin egen identitet 
och idealiserade föreställningar om privata företag och marknader har bidragit till att 
många kommuner inkorporerar moderna managementkoncept framtagna för privata 
vinstdrivande verksamheter98. Problematiken med att likna kommunen vid vinstdri-
vande företag kan dock göra sig gällande av den anledningen att kommuner bedriver 
olika typer av verksamhet inom olika verksamhetsområden.99 Samtidigt innehåller 
förändring i styrning och organisation inte alltför sällan paradoxer; “retorik och prak-
tik är undantagsvis samma sak”100. 
 
Institutionaliserade standarder 
Vad innebär i realiteten ett modernt recept? I sammanhanget är det centralt att näm-
na klassificeringen institutionaliserade standarder eller institutionaliserade organisationsrecept; 
“ett legitimerat recept på hur man bör utforma delar av en organisation” 

101. För att ett recept 
skall kunna kategoriseras som institutionaliserat innebär det att modellen under en 
tidsperiod omtalats som det ändamålsenliga, det effektiva, det moderna och ibland 
det enda förfarandet att strukturera organisationen.102 

                                                           
94 Olve et al (2001:12) 
95 Lindvall (2001:111, 142f) Medarbetarnas ökade [aktiva] deltagande [empowerment] är en av den 
moderna verksamhetsstyrningens viktigaste tankar. Filosofin innebär bredare och djupare ansvarsom-
råden där de anställda själva skall få tillgång till den information de fordrar för arbetsuppgiften jämte 
befogenheten att agera utifrån dessa premisser, med intentionen att effektivisera arbetsrutinerna. 
96 Montin (2004:112) 
97 ibid:109 
98 ibid:115 
99 ibid:108ff 
100 ibid:121 
101 Røvik (2000:13) 
102 ibid 
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Det finns ett antal bakomliggande sakförhållanden för att ett koncept skall spridas. 
Sannolikheten för utbredning ökar om modellen framstår med ett betydelseinnehåll 
som klart anknyter till värden och normer i det sammanhang organisationen verkar. 
Røvik103 betonar betydelsen av social auktorisering, det vill säga konceptets associa-
tion till nationer, organisationer och/eller enskilda personer som är nyskapande, pro-
duktiva och framgångsrika inom området. Institutionaliserade standarder föreskriver 
endast hur särskilda delar av organisationen bör utformas, de är med andra ord inte to-
tallösningar för en hel komplex organisation104. Somliga modeller framställs dock 
som universalmedel för alla verksamheter med avsikten att öka intresset och etable-
ras. Utsikten för spridning ökar också om konceptet individualiseras, det vill säga 
framställs som fördelaktigt för den enskilde organisationsmedlemmen. Vidare poäng-
terar Røvik105 vikten av att hitta en resonansbotten i samtiden; modellen måste ut-
vecklas och lanseras när den representerar den bästa möjliga lösningen på de problem 
som för tillfället är aktuella för många organisationer.106 
 
Ett intressant tema i sammanhanget är hur olika recept förhåller sig till varandra. Re-
cept som publiceras och är aktuella för en samling av organisationer under samma 
tidsperiod har ofta tydliga gemensamma nämnare. Som bekant har merparten av re-
formidéer inom den offentliga sektorn senaste tiden gemensamt att modellera offent-
lig verksamhet efter en idealbild av privata företag och dess förhållande till markna-
den. Auktoriteter som åsyftar förändring har således en bred repertoar av modeller, 
vilka förklarar hur olika processer och funktioner bör vara utformade, att välja mel-
lan. Förespråkare för konceptet måste därför framställa modellen som fördelaktigare 
än konkurrerande och tidigare koncept för att modellen skall etableras.107 
 
3.1.1  New Public Management 
New Public Management är en beteckning på en filosofi som fick stort genombrott 
under 1980-talet. Synsättet grundar sig i idéer hämtade från den privata sektorns 
praktiker som en ny våg av förslag om hur offentlig förvaltning ska styras och le-
das.108 Åskådningen bakom New Public Management grundar sig i kritik av välfär-
dens institutioner färgad av en nyliberal politisk retorik, reducerade ekonomiska an-
slag, kostnadseffektivitet som en del i målformuleringen och diskussion kring den of-
fentliga sektorns raison d´être [allas lika rätt till alla tillgångar]. Diverse moderna recept 
hänförs stundtals till New Public Management och Montin109 skriver att filosofin där-
för kan symboliseras som en samlingsbeteckning för olika slags moderniseringsåtgär-
der med avsikten att erhålla ökad effektivitet. 
 
Ett av de mest frekvent refererade verken i ämnet New Public Management är Rein-
venting Government (1993) av amerikanerna David Osborne och Ted Gaebler. Som in-
spirationskälla låg det blomstrande affärslivet i USA och författarna förkastar byrå-

                                                           
103 Røvik (2000:107) 
104 ibid:13f 
105 ibid: 
106 ibid:107f 
107 ibid:15 
108 Montin (2004:110f) 
109 ibid:112 
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kratin eftersom den orsakar dyrare organisationsprocesser än nödvändigt samtidigt 
som den rigida och stela strukturen inte är anpassad till dagens moderna samhälle. 
 

“Vi går mot nya tider. Framtiden är inte given, vi skapar den. Just nu funderar 

tusentals politiker i Sverige och alla andra demokratiska alla länder på hur den nya 

ekvationen med demokrati och effektivitet skall gå ihop. Möjligheterna är många.”110 
 - Lauenstein & Johnsson 
 
Rationalisera offentlig verksamhet 
Med hänvisning till Klausen & Ståhlberg111 räknar Montin112 upp ett antal förändring-
ar (i linje med filosofin inom New Public Management) som recept för framgångsrik 
offentlig verksamhet: För det första skall en generell dämpning av samhällsplanering 
och sociala reformer ske, i privilegium för offentliga kostnadsminskningar och mins-
kad statlig kontroll av ekonomin. 
 För det andra skall offentliga organisationer disaggregeras, det vill säga brytas 
upp i företagiserade produktionsenheter. Klausen & Ståhlberg menar att offentligt fi-
nansierade verksamheter likväl kan bedrivas av privata producenter, vilket leder till 
ökad konkurrens och interna marknader där trycket på produkterna ökar, vilket ska-
par värde för kunden.113 
 För det tredje skall en förskjutning ske från politik till ledarskap [avpolitisering]. 
Den traditionella hierarkiska chefsrollen bör ersättas med ledarskapstil i form av ett 
synligt och aktivt ledarskap. En god ledare eller coach skall använda såväl hårda som 
mjuka metoder i strävan efter att nå uppsatta mål. Granér114 skriver att attityden för 
teamledarskapet är att produktivitet och tillfredsställelse uppnås genom ett engagerat 
arbete i samverkan, där samtliga känner delaktighet. Förslag är också att införa pre-
stationsbaserade och individuella löner som ett led i strävan efter effektivitet.115 
 För det fjärde skall det ske en förskjutning från granskande processkontroll till 
efterhandskontroll såsom effektivitetsmätning, resultatanalys och utvärdering. Främst 
understryks kapaciteten att uppskatta en verksamhets måluppfyllelse.116 
 För det femte framhävs medborgarnas individuella rättigheter, där medborgare 
successivt definieras som kund med möjlighet att välja fritt mellan olika servicepro-
dukter.117 Skapandet av marknadsdynamik skall hjälpa till att effektivisera och lösa 
dagens problem eftersom marknadsmekanismerna talar om vad som behövs och inte 
behövs [den osynliga handen118]. 

                                                           
110 Swipnet (utg.) 
111 Klausen, K. K. & Ståhlberg, K. (red.) (1998) New Public Management i Norden - Nye organisations -og le-
delseformer i den decentrale velfærdsstat. Odense Universitetsförlag, Odense. 
112 Montin (2004:111) 
113 ibid 
114 Granér (1994:112) 
115 Montin (2004:111) 
116 ibid:111f 
117 ibid:112 
118 Liberalismen (utg.) Den ekonomiska liberalismens främste idégivare var den skotske filosofen och 
ekonomen [nationalekonomins fader] Adam Smith (1723-1790). Han menade i sin bok An Inquiry Into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) att staten konsekvent skulle hålla sig borta från eko-
nomisk verksamhet och i stället bara kontrollera att allt gick rätt till. Osynliga handen fungerar i ekono-
min precis som den gör i naturen; fri konkurrens och fri handel skulle leda till att bara de starkaste och 
bästa företagen överlevde. 
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Förändringens faktum 
Under 1980-talet började kommunernas ekonomi att försämras, vilket ökade kravet 
på kostnadsorientering. Konsulter och reformgivare reformerade för tydligare upp-
delning mellan politik och produktion; “för mycket politik och för mycket offentlig 
sektor”119. Delvis inspirerat av denna förnyelseinriktning genomfördes försök med 
frikommuner, vilka hade större frihet att bedriva sin verksamhet, och under slutet av 
årtiondet introducerades beställar-utförarmodellen i vissa kommuner. Syftet med 
modellen var att befria produktionen från politik och istället låta kundernas enskilda 
val avgöra vad som producerades. Steget till privatisering var inte långt och några 
kommuner lade ut flera verksamheter på entreprenad.120 Montin121 skriver att föränd-
rade ekonomiska villkor inte är den enda men dock en viktig faktor till varför olika 
reformidéer anammas under vissa perioder. Andra drivkrafter är en allmän individua-
lisering i samhället, internationalisering, ideologiska förändringar samt nya teorier 
inom forskningen. Författaren understryker internationaliseringen och kommunernas 
ökade interaktion med omvärlden som betydande omständighet till behovet av för-
ändring, inte minst sedan inträdet i EU 1995. Därtill fick en marknadsorienterad för-
valtningspolitik stark grogrund, vilket innebar att den förenade kommunala struktu-
ren upplevde en förskjutning mot mer fragmenterad ordning, inspirerad av tankarna 
inom New Public Management.122 
 Förekomsten av privata entreprenörer ökade inom olika verksamhetsområden, 
privatisering verkställdes dock inte i någon vidare omfattning. Men parallellt med att 
externa entreprenörer ökade i antal och kommunernas resurser krympte uppmärk-
sammades under 1990-talet att kvalitet måste säkras. Diverse kvalitetsprojekt aktualise-
rades och kommuner försökte få delar av verksamheten godkänd enligt vissa etable-
rade kvalitetsstandarder. Ett annat värde som lyftes fram var samverkan och idén om 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer har fått allt starkare genomslag un-
der 2000-talet.123 Oberoende om samarbetet är frivilligt eller påtvingat kan det betrak-
tas som fördelaktigt för kommunen att samarbeta med omgivningen [den internorgani-
satoriska tesen], eftersom beroendet av staten således minskar parallellt med att inget 
organ vare sig har resurser eller kompetensen att realisera sina mål enskilt, vilket för-
klarar framväxten av nätverk och partnerskap124. 
 
Kritik 
Kritiken mot olika former av privatisering har dock varit omfattande och olika studi-
er visar att förändringsarbetet inom den kommunala organisationen under 1990-talet 
i många fall faktiskt inte artade sig som planerat. En vedertagen fråga i sammanhang-
et blir följaktligen; varför? Kritiker svarar att förnyelsearbete ofta handlar om lösa ana-
lyser av vilka problem receptet skall motverka, därav skillnaden mellan föreställning 
och faktiskt utfall.125 Samtidigt understryker de den väsentliga skillnaden mellan 
vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamheter och menar att modeller som ta-

                                                           
119 Montin (2004:12) 
120 ibid:12f 
121 ibid:16 
122 ibid:200 
123 ibid:13f 
124 ibid:47 
125 ibid:121ff 
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gits fram för vinstdrivande verksamheter inte skall [eller kan…] överföras till icke-
vinstdrivande verksamheter. 
 Kritiker gentemot New Public Management hävdar att det är en särskild syn på 
företaget som dominerar bland förespråkarna och ideologin förmedlar en alltför stark 
heroisering av ledarskap och ser det som avgörande för resultat av verksamheten. 
Vidare menar de att tankarna inom New Public Management formulerats utifrån en 
idealbild om hur företag antas fungera, vilket inte alltid motsvarar verkligheten. En 
allmän fråga många därtill ställer sig är vad som händer om man inför process- och 
produktionsekonomiskt tänkande i verksamheter som tidigare styrts utifrån politiska 
överväganden, dialog och förhandling. Privatisering inom offentlig verksamhet skulle 
leda till avsevärda medborgerliga orättvisor eftersom företagen kan vara selektiva, 
medborgarnyttan hamnar således i skuggan av ett resultattänkande och effektivitet.126 
 
3.2  Balanced Scorecard 

1990 fick amerikanerna Robert S. Kaplan och David P. Norton i uppdrag av KPMG 
att studera och utveckla ett förslag till framtida mätetal för företag och organisatio-
ner. Ett antal framgångsrika och innovativa amerikanska företags användning av mä-
tetal studerades och det resulterade sedermera i Balanced Scorecard.127 Modellen pre-
senterades för första gången i Harvard Business Review 1992; “Measures That Drive 
Performance” och artikeln inleddes med “What you measure is what you get…” 

128. 
 
För att metaforiskt beskriva intentionen med Balanced Scorecard uttalade Kaplan & 
Norton en jämförelse mellan ett företag och ett flygplan. Jämförelsen innebär huru-
vida piloten skulle kunna flyga planet med bara ett instrument. Att tillförlita sig till 
enbart ett instrument skulle kunna bli fatalt och piloten behöver självklart detaljerad 
information från diverse instrument för att kunna summera den rådande och förut-
sägbara omgivningen. Författarna menade att detsamma gäller komplexiteten i att 
leda en organisation där företagsledaren behöver se utförandet i flera områden sam-
tidigt.129 
 

“Think of the Balanced Scorecard as the dials and indicators in an airplane cock-

pit...pilots need detailed information about many aspects of the flight. They need in-

formation on fuel, air, speed, altitude, bearing, destination and other indicators that 

summarize the current and predicted environment.”130 

 - Kaplan & Norton 
 
3.2.1  Olika perspektiv av verksamheten 
Balanced Scorecard bygger på en optimal balans mellan företagets primära perspektiv 
av verksamheten och de effektiva indikatorerna att mäta dessa. Det konkreta syftet är 
att mäta verksamheten utifrån flera perspektiv än enbart det traditionella finansiella 
ägarperspektivet för att även avspegla det operativa som ligger till grund för resulta-
tet. Kaplan & Nortons grundmodell lyfter, förutom det finansiella ägarperspektivet, 

                                                           
126 Hettefelt & Karlén (2002:23ff) 
127 Lindvall (2001:210f) 
128 Gefo (utg.) 
129 Hettefelt & Karlén (2002:16f) 
130 Linköpings universitet (utg.) 
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också fram ett externt orienterat kundperspektiv, ett internt orienterat processper-
spektiv samt ett framtidsinriktat utvecklingsperspektiv.131 
 Att använda sig av andra mått än det finansiella är inte nytt, men skillnaden lig-
ger i konceptets fokus på flera valda perspektiv för att enas om och kommunicera 
den strategiska inriktningen. En fråga som ofta kommer upp i diskussionen är hur 
många perspektiv av verksamheten man skall mäta samt antal indikatorer per perspek-
tiv. Om man utgår från grundmodellens fyra perspektiv skriver Kaplan & Norton att 
antalet inte är heligt, men om man aktualiserar fler perspektiv skall de vara starkt rela-
terade till företagets strategi132. Det är dock viktigt att inte mäta för många perspektiv 
av verksamheten utan att istället fokusera på få men viktiga företeelser eftersom för 
mycket information kan leda till ett informationsöverflöd, vilket medför att det blir 
svårare att urskilja det väsentliga.133 Om man sedan ser till antal mått per perspektiv 
varierar de beroende på vilken nivå det specifika styrkortet eller perspektivet avser. 
Olve et al134 skriver att antal kritiska mått av erfarenhet minskar ju längre ner man 
kommer i organisationen. 
 Figur 3.1135 nedan visar Kaplan och Nortons grundmodell av Balanced Score-
card. Genom att se företaget ur dessa fyra perspektiv ämnar konceptet koppla den 
kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Före-
taget tvingas således styra och följa upp den dagliga verksamhet som påverkar mor-
gondagens utveckling. Konceptet bygger därför på de tre tidsdimensionerna igår, idag 
och i morgon.136  

Fokus inom respektive perspektiv kan förtydligas med frågeställningar: Kundper-
spektivet; hur uppfattar kunden oss? Processperspektivet; vad måste vi bli bra på? Förnyel-

                                                           
131 Lindvall (2001:213) 
132 ibid:217 
133 Olve et al (2001:20f) 
134 ibid:134 
135 ibid:22 
136 ibid:21 
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se- och utvecklingsperspektivet; hur kan vi fortsätta att förbättra oss i framtiden? Finansiel-
la perspektivet; vad tycker ägarna?137 
 
Som framgår av modellen är företagets uttalade vision138 och strategi utgångspunkten 
för styrningen. Kortfattat kan visionen förklaras som det framtida och önskvärda lä-
get för verksamheten och strategin som den gemensamma uppfattningen om hur vi-
sionen skall förverkligas. Visionen bör utformas tydlig och delad samtidigt som den 
skall vara utmanande, baserad på interna och externa förutsättningar samt menings-
full och förankrad. Den kommuniceras via mål och belöningar för att inrikta arbetet, 
fördela resurser och sätta upp delmål. I samtliga fall verkar Balanced Scorecard som 
kommunikationsmedlet.139 Svaret varför vi behöver visioner och mål kan förklaras me-
taforiskt med citaten nedan, vilka är formulerade olika men förmedlar samma bud-
skap: 
 

“När man önskar bygga ett skepp så beordrar man inte medarbetarna att hämta träd 

och vassa verktyg, man lär dem att tycka om att se mot horisonten.”140 

 - Antoine de Saint-Exupéry 
 

“Pröva icke vart varje steg för dig. Endast den som ser långt hittar rätt.”141 

 - Dag Hammarskjöld 
 
Kundperspektiv142 
I kundperspektivet är den grundläggande frågan vad kunden uppskattar och värderar 
i företagets verksamhet. Företag har insett vikten av långsiktiga relationer och fäster 
stor vikt vid uppföljning, det vill säga kundens respons och inställning till produkten. 
Företaget måste uppmärksamma viktiga nyckelfaktorer som skapar värde för kunden 
och det rör sig ofta om i vilken utsträckning varor och tjänster har levererats vid rätt 
tidpunkt och med rätt kvalitet. Tidigare handlade det om att designa, producera och 
slutligen försöka sälja, men genom att följa upp förbättrar företaget möjligheten att 
mäta och uppmärksamma den yttre effektiviteten.143 Mycket av arbetet i kundper-
spektivet handlar således om hur organisationen skall försäkra sig om kundernas loja-
litet144. 
 
Processperspektiv 
Avsikten med processperspektivet är att bättre uppmärksamma och understödja före-
tagets strävan efter inre effektivitet. Perspektivet är i första hand en analys av företa-
gets interna processer där man avser mäta de interna aspekter i verksamheten som 
måste uppfyllas för att tillfredsställa ägare och kunder. En utgångspunkt och väsentlig 
fråga i perspektivet är vilka processer som alstrar de rätta kundvärdena och leder till 
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att aktieägarnas förväntningar blir tillfredsställda145. Viktigt är att fokus inte enbart 
riktas mot produktionen som i den traditionella ekonomistyrningen, utan att alla de-
lar av verksamheten beaktas på ett genomgripande sätt. Genomförda mätningar be-
handlar nyckelfaktorer som ledtider, stabilitet och kvalitet i processerna.146 
 
Förnyelse- och utvecklingsperspektiv 
I förnyelse- och utvecklingsperspektivet finns ambitionen att motverka den systema-
tiska kortsiktighet som vanligtvis finns inbyggd i företagets traditionella enperiodsori-
enterade finansiella styrning och en central fråga är; vad man skall excellera i. Modern 
verksamhetsstyrning betonar vikten av kunskap och essentiellt i utvecklings- och 
lärandeperspektivet är vad som krävs för att bibehålla och utveckla den kunskap som 
erfordras för att förstå och tillgodose kundernas behov, samt även mäkta upprätthålla 
den effektivitet och produktivitet som är erforderliga i de processer som skapar de 
aktuella kundvärdena147. I The Balanced Scorecard argumenterar Kaplan & Norton starkt 
för behovet att driva företagens utveckling framåt i både produktivitets- och effekti-
vitetstermer.148 
 
Finansiellt perspektiv 
Det finansiella perspektivet skall redovisa resultatet från de övriga perspektivens stra-
tegiska val, liktidigt som perspektivet fastställer flera av de långsiktiga målen och 
därmed åtskilliga av de övergripande normerna och förutsättningarna för de andra 
perspektiven.149 
 Perspektivet koncentrerar sig mycket på mätningar i den traditionella ekonomi-
styrningens anda. Budgeten finns fortfarande kvar, men skillnaden är att den i Kaplan 
& Nortons modell är aktivitetsbaserad 

150. De utvecklingslinjer som förs fram och in-
korporeras i perspektivet är att hänsyn bör tas till företagets strategiska situation sam-
tidigt som man bör öka uppmärksamheten mot den allt viktigare riskfrågan, vilket 
man inte gjorde i lika stor utsträckning traditionellt sett.151 
 
Humanperspektiv 
Mycket indikerar på att det väsentliga och värdefulla i företag ligger i faktorer som är 
problematiska att konkretisera på ett entydigt sätt. Tidigare var företagets framtids-
satsningar mer synliga och budgeterbara, men kompetens och kundkontakter kan 
inte hanteras utifrån dessa premisser. Den traditionella redovisningens fokus riktas 
mot värdering och förbrukning av fysiska tillgångar och ser investeringar i kundrela-
tioner och personal som kostnadsposter. Det är till nackdel för tjänstemannaföretag 
eftersom det inte visar betydelsen av investeringarna i humankapitalet, företagets vik-
tigaste resurs. Företagets osynliga tillgångar har på senare år fått den sammanfattande 
beteckningen intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalet förmodas vara motivet 
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bakom att företag värderas högre än de hårda tillgångarna som offentliggörs i balans-
räkningen.152 Humanperspektivet berör många genomförda mätningar i medarbetar-
nas kompetens, engagemang och motivation153. 
 
3.2.2  Implementering av konceptet 
Olve et al154 skriver att det inte finns några direkta standardlösningar för en lyckad 
implementering av Balanced Scorecard eftersom utformning och införande av 
konceptet påverkas av diverse organisationsspecifika faktorer. Författarna belyser 
dock ett antal viktiga aspekter organisationer bör ha i åtanke för att lyckas med pro-
jektet: I brist på en stark förankring i företagsledningen är det ytterst problematiskt 
att implementera ett koncept som Balanced Scorecard; en vanlig förekommande 
anledning till misslyckande av förankringen i företaget är avsaknad av motivation, 
varför det är centralt att ledningen står för de tankar samt den ledningsfilosofi som 
ett välimplementerat Balanced Scorecard medför.155 
 Medarbetarnas aktiva deltagande och skapandet av en kommunikationsgrund 
kring organisationens vision och strategiska mål är ett av huvudsyftena med Balanced 
Scorecard. Det är tidskrävande att införliva tankarna bakom konceptet samt betydel-
sen för den enskilde individens vardagliga arbete och därför är det viktigt att stora de-
lar av organisationen deltar i framtagandet av modellen, i syfte skapa konsensus kring 
hur varje enskild individ kan bidra till de strategiska målen. Viktiga frågor man bör 
ställa sig vid framtagandet och implementeringen är vad företaget använder för mät-
instrument för tillfället, hur implementeringsprocessen skall struktureras, vilka olika 
perspektiv man ska använda sig av samt hur många mått verksamheten klarar av.156 
 
Utifrån grundmodellen av Balanced Scorecard formar varje enskilt företag, till och 
med varje utvald organisatorisk enhet, sin egen modell efter verksamhet och behov. 
Vid framtagandet måste företaget först och främst definiera branschen, dess utveck-
ling och roll på marknaden. Sedan strukturerar man en modell där den övre delen av 
modellen innehåller företagets övergripande vision. Fundamentalt med konceptet är 
visionen samt organisationens strategiska mål och processen bygger på att bryta ner 
strategin i strategiska mål, mått och initiativ förenade i linje med den övergripande in-
riktningen.157 
 Nästa steg är att fastställa vad som krävs för att uppnå visionen och vilka fakto-
rer som påverkar mest, det vill säga identifiera de mest kritiska framgångsfaktorerna. 
Sedan utvecklas relevanta nyckelmått för det fortsatta arbetet och det problematiska 
här är att finna tydliga länkar samt skapa balans mellan dessa i de utvalda perspekti-
ven. För att slutligen göra modellen komplett behövs en handlingsplan som beskriver 
de konkreta handlingar och åtgärder som kommer att krävas i framtiden. Till grund 
för varje enskilt perspektiv ligger alltså en uttalad vision och strategi, som i sin tur in-
nehåller formulerade mål, mått, konkreta målsättningar och handlingsplaner158. 
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När organisationen arbetat sig igenom framtagandeprocessen är slutligen konceptet 
färdigt att brytas ner och förankras i verksamheten.159 Vissa företag strävar efter en 
nedbrytning av Balanced Scorecard ända ner till individnivå. Lämpligheten med att 
bryta ner till individnivå beror självklart på verksamhetens art och det ter sig mest na-
turligt om medarbetarna har relativt självständiga arbetsuppgifter. Det kan vara ett 
bra instrument i utvecklingssamtal för att beskriva förväntningar och vad som upp-
nås, vilket bidrar till att skapa en självdisciplin. Dock finns även företag som tar av-
stånd från att förbinda individuppföljning till det övergripande mätsystemet.160 
 
Beroende på företagets storlek och status finns det anledning att inledningsvis noga 
överväga i vilken takt och omfattning Balanced Scorecard ska införas. En vanlig fråga 
är hur lång tid arbetet tar och enligt Olve et al161 är det svårt att svara på. Författarna 
menar att processen i sig, att låta samtliga involverade erhålla tillräckligt med tid för 
att uppnå nödvändig förståelse, är oerhört viktigt och därför skall man inte ha för 
bråttom. En studie om förvandlingsprocessen i företag vid Oxford University’s 
Templeton College hävdar att styrkort som vuxit fram under en längre tid (4-6 år) är 
de som sedan visat sig vara mest effektiva. Samtidigt är det viktigt att understryka att 
arbetet med ett Balanced Scorecard aldrig blir riktigt färdigt, eftersom det ständigt 
skall anpassas efter organisationens föränderliga förhållanden.162 
 När det gäller omfattningen kan det i ett mindre företag vara lämpligt att skapa 
en övergripande modell för hela verksamheten medan det i ett större företag bör för-
anledas med åtminstone en pilotstudie, varefter det kan vara lämpligt med ytterligare 
nedbrytningsarbete på mindre enheter för att kunna utnyttja konceptet fullt ut. Det 
eftersom ett av syftena med Balanced Scorecard är att få förståelse för hur visionen 
och de generella målen påverkar det dagliga arbetet. Av den anledningen måste där-
för modellen brytas ner till en nivå så att en tillräcklig konkretisering och förståelse är 
möjlig.163 
 
Att hålla ett styrkort vid liv 
Balanced Scorecard måste kontinuerligt stimuleras med aktuell och verksamhetsnära 
information för att fungera effektivt och samtidigt bli en naturlig del av företagets 
strategiska diskussion och lärande. Om företaget befinner sig i en väldigt föränderlig 
marknad bör man därtill ständigt analysera och utvärdera styrkortets olika delar, men 
frågan är om det räcker för att hålla styrkortet vid liv? Själva modellen ger endast 
struktur i leveransen av företagets vision och strategi, men det elementära i processen 
är att kommunicera ut det till alla nivåer för att uppnå de eftersträvade förändringarna. 
För att hålla styrkortet vid liv är det därför avgörande att etablera mätprocedurer och 
mätsystem som samlar relevant information och samtidigt kan kommunicera denna 
till medarbetare och partners.164 Men innan en informationsteknisk lösning blir aktu-
ell är det viktigt att säkerställa kvaliteten i Balanced Scorecard genom; analys av mått 
(analysera de framtagna måtten; “är de tydliga och enhetligt definierade?”) samt säkerstäl-
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lande av mätsystem och mätmetodik (analysera företagets möjlighet att kunna mäta; 
“vad klarar dagens mätmetoder och mätsystem i förhållande till vad som kommer att krävas? Är 
det ekonomiskt försvarbart att mäta allt? Med vilken periodicitet skall de olika måtten mätas? 
Vem eller vilka skall ansvara för respektive mått?”).165 
 
3.2.3  Kommunal verksamhet 
Trots att Balanced Scorecard är en modell framtagen för privata vinstdrivande före-
tag skriver Olve et al166 att konceptet lämpar sig särskilt väl för verksamheter utan 
vinstdrivande huvudsyfte. Balanced Scorecard kompletterar den rent finansiella bil-
den av en verksamhet, vilket betyder att modellen faktiskt gör minst nytta i kortsikti-
ga vinstmaximerande företag. Den traditionella ekonomistyrningen fokuserar på vinst 
och avkastning, men räcker det? Idag handlar det mycket om att producera och sä-
kerställa förutsättningar för framtidens affärer, vilket författarna menar är den dju-
paste orsaken till behovet av Balanced Scorecard. Behovet är desto tydligare för alla 
organisationer som inte har vinstdrivande syfte med verksamheten, i synnerhet statlig 
och kommunal verksamhet eftersom man måste anstränga sig ytterligare för att be-
skriva vad som förväntas av en verksamhet och hur väl den uppfylls.167 
 
Svenska kommunförbundet har bedrivit försöksverksamhet med Balanced Scorecard 
i några kommuner. Försöken liknar de ansatser som tillämpats i olika företag inom 
näringslivet, med vissa skillnader som motiverar anpassningar. I projektet är avsikten 
mer tydligt att samla måtten i ett styrkort och arbeta med det som ett instrument för 
verksamhetsstyrning.168 
 
Annorlunda styrkort i offentlig verksamhet? 
Logiken i Balanced Scorecard är starkt påverkad av att den eftersträvade balansen 
mellan olika perspektiv och mått skall främja långsiktig överlevnad och lönsamhet, 
vilket skiljer sig från intentionen med offentliga verksamheter. Men hur skall ett 
styrkort utformas och struktureras i offentliga verksamheter för att uppfylla sitt syfte? 
Olve et al169 skriver att som utgångspunkt kan det vara lämpligt att utgå ifrån Balan-
ced Scorecards tidsdimensioner igår, idag, i morgon. “Det vi idag gör för morgondagen 
kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i övermorgon.”170 Modellen 
på följande sida (figur 3.3171) är ett förslag från författarna hur det skulle kunna 
struktureras. Istället för det finansiella perspektivet borde en offentlig verksamhet ha 
en breddad beskrivning av verksamhetens resultat eller prestationer. Eftersom 
samhället som helhet är ägare till en offentlig verksamhet ligger inte intresset i 
finansiella effekter utan i samhällsnyttan, det vill säga kompetensförsörjning, 
arbetsmarknadens funktion och liknande effekter. Sådana mått är sannolikt bättre än 
att värdera prestationerna rent finansiellt.172 
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Om vi fortsätter i kronologisk ordning enligt tidsdimensionerna föreslår författarna 
en relationsfokus istället för kundfokus. Relationsfokus skulle i så fall omfatta samtli-
ga relationer med näringslivet, leverantörer och medborgare, inte bara att kommunen 
levererar mer eller mindre uppskattad service. Det breddade perspektivet skulle såle-
des skildra utvecklingen av kommunens externa verksamhetsförutsättningar i förhål-
lande till processperspektivet och de interna verksamhetsförutsättningarna. Process-
perspektivet skulle övergå i aktivitetsfokus och innefatta kommunens olika verksam-
heter, vilka inte genomgående uppfattas i termer av flöden eller processer. Avslut-
ningsvis lämnar grundmodellens utvecklings- och förnyelsefokus plats för framtids-
fokus, i vilket förutsättningarna för morgondagen innefattas.173 
 

 
3.2.4  Balanced Scorecards framgång 
Varför implementera Balanced Scorecard? Den traditionella ekonomistyrningen har 
kritiserats för sin kortsiktiga orientering och dess stabiliserande inverkan. Stabilise-
rande faktorer kan vara problematiskt i en tid då flexibilitet betonas och den moder-
na verksamhetsstyrningen fokuserar mycket på ökad flexibilitet. Samtidigt måste man 
beakta att flexibilitet utan stabiliserande motfaktorer riskerar leda till ineffektivitet 
och resursslöseri. Precis som jag tog upp i det första kapitlet kan Balanced Scorecard 
sägas utgöra den fruktbara syntesen mellan traditionell ekonomistyrning och modernt 
kvalitetstänkande. Det är med andra ord inte antingen eller, utan konceptet strävar 
efter en balanserad inverkan av olikartade aspekter.174 
 
Det direkt konkreta bidraget med Balanced Scorecard är uppmärksamheten att mäta 
företagets verksamhet i fler perspektiv än enbart det ekonomiska. Tanken med kon-
ceptet är att tydliggöra det väsentliga kring hur en verksamhet lyckas; den ökade för-
ståelsen som konceptet skall bidra till är en förutsättning för att uppnå den dynamik 
som krävs för långsiktig konkurrenskraft.175 Olve et al176 förklarar det som den dju-
paste orsaken till varför företag behöver Balanced Scorecard. Förut var det kanske 
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inte så viktigt, men idag måste man anstränga sig ytterligare för att beskriva vad som 
förväntas av en verksamhet och hur väl den uppfylls. 
 

“A properly constructed Balanced Scorecard articulates the theory of the business. The 

scorecard should be based on a series of cause-and-effect relationships derived from 

the strategy, including estimates of the response times and magnitudes of the linkage 

among the scorecard measures.”177 

 
Med stöd av Balanced Scorecard skall med andra ord företagets strategi enklare kun-
na implementeras i verksamheten. Konceptet garanterar inte en framgångsrik strategi 
och vision, men processen med att arbeta fram och implementera modellen konkreti-
serar dessa, vilket ger en unik helhetsförståelse över verksamheten.178 Inledningsvis 
betraktades konceptet som en sammanställning av kompletterande nyckeltal, men 
med tiden har Balanced Scorecard fått en allt större generell betydelse och ses mer 
som ett gemensamt ledningsverktyg. 
 Allt större betydelse har också fäst sig vid modellen som ett verktyg för lärande 
och utveckling i företaget och mycket av Kaplan & Nortons diskussioner handlar om 
att utveckla en styrning som befrämjar lärande och utveckling.179 Betydelsen av en 
lärande organisation har uppmärksammats mycket i senaste tidens managementlitte-
ratur. En lärande organisationen implicerar kontinuerlig utveckling och förändring i 
strävan efter inre och yttre effektivitet, vilket skapar konkurrenskraft i framtiden. 
Olve et al180 menar att framtagandeprocessen och implementeringsprocessen av ett 
balanserat styrkort kan bidra till ett ökat lärande i organisationen. Konceptet ger 
upphov till diskussioner som resulterar i en konkretisering av visioner i strategier, 
mått och handlingsplaner. Författarna ansluter sig till Mintzbergs181 tankar om strate-
gi som framväxande mönster och strategiutveckling som en läroprocess. Strategiut-
veckling sker genom samordning och ett tillvaratagande av medarbetarnas tankar och 
idéer, vilket styrkortsmetoden framkallar. Författarna understryker sedan lärande som 
kunskap och kompetens [intellektuellt kapital] med individen som en viktig grund för 
gemensamt lärande, men samtidigt bör lärandet även vara mer beständigt bundet i 
organisationen för senare återanvändning [strukturkapital].182 
 

“En lärande organisation är en organisation som är skicklig på att skapa, förvärva och 

överföra kunskap samt modifiera sitt beteende så att det avspeglar nya kunskaper on in-

sikter.”183 
 
Enligt Lindvall184 beror Balanced Scorecards framgång inte på någon unik tanke utan 
i högre grad avgörande faktorer som rätt timing samt en enkel och pedagogisk ut-
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formning. Robert Kaplans position som ledande akademiker inom området har också 
inneburit legitima fördelar vid spridning av konceptet. 
 
Kritik 
Trots ett omfattande intresse för Balanced Scorecards utformning är det relativt få 
företag som tillämpar en fullt utvecklad styrning i enighet med konceptet. Följdfrågan 
blir då varför Balanced Scorecard inte har motsvarat den förväntade framgången? 
Mottagandet av konceptet blev i allmänhet positivt från praktikens sida men inom 
akademin har tveksamheten varit större. Invändningarna rör sig bland annat om att 
författarna har svårt att redovisa empirin varifrån de grundar och utvecklar sina ar-
gument för Balanced Scorecard. Robert Kaplans svar på den kritiken är att det som 
redan fanns i praktiken inte var tillräckligt som studieobjekt och att de därför var 
tvungna att utveckla någonting nytt. De kallar därför sin forskning Innovation Action 
Research.185 
 
Tanken att beskriva det väsentliga kring hur en verksamhet lyckas är en attraktiv idé, 
men konceptet möter problem när det gäller att strukturera och förankra i verklighe-
ten. För att nödvändiga förändringar skall kunna ske är det en förutsättning att de 
som av tradition har huvudansvaret för företagets informationshantering förändrar 
tankesätt och arbetssätt. En processorienterad verksamhetsstyrning fokuserar mycket 
på mätningar i verksamheten och ofta hävdas det att mätningar är processorienter-
ingens hjärta. Behovet att mäta få men viktiga perspektiv anses relevant och har upp-
fattats som positiv men förändringsarbetet är tidskrävande. Det krävs eftertanke att 
välja och kombinera mått på ett lämpligt sätt eftersom risken finns att företag mäter 
för många mått som varken uppdateras eller ger en heltäckande bild.186 Studier har 
också visat att mätningarna i sig blir det väsentliga, medan verksamheten hamnar i 
periferin187. 
 
3.3  Moderna managementkoncept 

Med intentionen att lösa dilemman i organisationen kan man reformera den formella 
strukturen och de formella procedurerna, vilket i regel sker genom adaption av ett ak-
tuellt managementkoncept. Inom organisationsforskningen är detta rationalistiska per-
spektiv dominerande i renoveringen av organisationer och i allmänhet initieras beslu-
tet ovanifrån med synen på organisationen som ett instrument, vilket ledningen kan 
styra.188 Montin189 hävdar dock att de innovationer som sprids och anammas i kom-
munala förvaltningar inte är särskilt jämnlöpande med rationellt strategiskt tänkande. 
 
Inom organisationsforskningen finns ett antal panoraman, vilka Montin190 förenklat 
kategoriserar enligt tre grupper: I omgivningsperspektivet pointeras relationen mellan or-
ganisation och omgivning. Perspektivet framhäver omgivningen som aktiv aktör, inte 
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enbart inverkande faktor, och Mintzberg et al191 menar att organisationens struktur är 
en effekt av marknadens författning; stabil eller dynamisk, simpel eller komplex. 
 Urvalsperspektivet bygger på organisationers problematik att hantera omgivningen 
rationellt. Vid en sådan situation inträder olika prioriteringsprocesser för vilka delar 
som skall anpassas och överleva. Det som förenar dessa två perspektiv är inslag av 
omgivningsdeterminism, där nivån av rationell omgivningsanalys är definitiv för or-
ganisationens potens att fortleva och bli effektiv.192 
 I analogi med ett nyinstitutionellt perspektiv förskjuts däremot objektiva mekanis-
mer, vilka förenar organisation och omgivning, till periferin. Centralt i det nyinstitu-
tionaliserade perspektivet är organisationens legitimitet och olika aktörers tilltro till 
vilken organisationsform som för tillfället anses vara den bäst lämpade. Organisatio-
ner imiterar varandra i sökandet efter recept som åtnjuter högt anseende för att såle-
des bli bekräftade som legitima aktörer på marknaden.193 Enligt institutionell teori 
kan likheter inom ett organisationsfält till följd av starka professionella normer ses 
som resultat av normativ194 isomorfism195.196 
 
Institutionell teori 
Det nyinstitutionella perspektivet är framträdande inom modern forskning, inte 
minst beträffande analyser av kommunal utveckling.197 Föreställningar i organisatio-
ner påverkas kontinuerligt av trender samt moden och ett nyckelresonemang hos 
tongivande nyinstitutionalister är att organisationer bör inkorporera recept som ligger 
rätt i tiden för att framstå som legitima aktörer på marknaden, trots att populära re-
cept paradoxalt nog ofta är vaga och för gemena i förhållande till komplexiteten i or-
ganisationens uppgifter. Røvik198 skriver att legitimitet i förhållande till normer och 
värden i respektive institutionell omgivning framställer organisationen i en bättre po-
sition, vilket medför ökat förtroendet och motverkar ifrågasättandet av utföranden i 
vissa avseenden.199 
 
Innan sin bortgång skrev Weber200 [organisationsteorins fader] om en “iron cage” av 
rationalitet, vilket metaforiskt skildrar vad organisationer måste konfrontera. Flera 
organisationssociologer tog vid där Weber slutade och fullföljde föreställningen om 
institutionell teori; det institutionella trycket från omgivningen [social konstruktion] som 
organisationer måste kontrollera för att fortleva och bibehålla effektiviteten.201 

                                                           
191 Mintzberg et al (1998:287ff) 
192 Montin (2004:122) 
193 ibid 
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197 Montin (2004:122) 
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199 ibid: 
200 Grøn et al (2003:569) Weber, Max (1864 - 1920) tysk sociolog, ekonom, filosof, professor. “Weber 
är huvudsakligen känd som sociolog, men hans funderingar över sociologins grundval har haft stor be-
tydelse för samhällsvetenskapernas fil: ‘Sociologins uppgift är inte endast att finna regelbundenheter i 
mänskliga handlingar så som de uppträder i olika samhällen och kulturer. Den skall också förstå det me-
ningsinnehåll eller de värden som ligger till grund för de ifrågavarande formerna för handling. Detta kan 
den göra med hjälp av idealtyper, som är idealiserade modeller för rationellt mänskligt handlande.’” 
201 Mintzberg et al (1998:294f) 
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Røvik202 presenterar två överordnade teoretiska perspektiv till managementkoncepts 
livscykler och hur organisationer i regel förhåller sig till sådana; verktygsperspektivet och 
symbolperspektivet. Verktygsperspektivet har härletts ur den rationella-instrumentella 
traditionen inom organisationsteorin och betraktar organisationer som redskap för 
att effektivt producera beslut, åtgärder, varor och tjänster. Ett organisationsrecept 
framstår här som ett renodlat redskap och organisationens legitimitet är starkt sam-
mankopplad med effektiviteten.203 Røvik204 skriver att merparten av koncept dock 
aldrig får klara fysiska avläsbara uttryck, utan den konkreta verkan framträder enbart i 
nya rutiner; terminologin. 
 Symbolperspektivet anknyter till de grundläggande resonemangen i nyinstitutio-
nell teori; institutionella omgivningar är inte naturgivna, objektiva realiteter, utan sna-
rare fenomen skapade av samhället. Organisationsrecept framställs i perspektivet som 
meningsbärande symboler för grundläggande rationalistiska värden i det moderna 
samhället och förutsättning för spridning förenas med förbindelsen till auktoritativa 
instanser; social auktorisering. Rationaliserande symboler definieras med andra ord 
inte enbart som effektiva verktyg för problemlösning utan även som moderniseran-
de, vilket associeras med organisationens legitimitet och kontinuerliga framsteg. 
Røvik205 understryker dock att institutionella omgivningar inte är stabila, vilket inne-
bär att receptet gradvis förlorar värde som symbol och förebildsstatus för det mo-
derna.  
 
Snabb tillkoppling, frånstötning, frikoppling 
Det kan urskiljas tre huvudantaganden om vad som sker med moderna koncept i in-
föringsfasen. Snabb tillkoppling innebär att receptet implementeras med förväntningar-
na att det positiva resultatet bör komma relativt snabbt. En förutsättning är dock att 
det har installerats på rätt sätt och att man följer de anvisningar och ingångsvärden 
som gäller i införingsfasen. Här syftar man till moderna managementkoncept, vilka 
betraktas som standardiserade komponenter anpassade till alla typer av organisatio-
ner. Konceptet kräver följaktligen inte särskilt mycket intern bearbetning och an-
passning innan det kan kontrollera de olika aktiviteterna i organisationen. Det pro-
blematiska ligger dock i att de nya reglerna är opassande eftersom de är uttryckta ge-
nerellt medan tekniska aktiviteter varierar med specifika, ostandardiserade och ibland 
unika förhållanden.206 
 Externa reformidéer framställs i frånstötning som vaga, enkla, populära och kon-
textlösa begrepp som tränger sig på de robusta institutionerna. Vid adoptering av ett 
nytt recept upptäcker man för det första relativt snabbt att det är för enkelt i förhål-
lande till komplexiteten i organisationens problem. Strukturen och arbetsprocessen 
som organisationen redan använder sig av är ofta mer ändamålsenliga eftersom de är 
baserade på erfarenheter genom trial and error [försök och misstag207]. För det andra 
kan externt skapade koncept visa sig motarbeta grundläggande normer och värde-
ringar. Kärnan i resonemanget är att ett institutionaliserat recept som organisationen 

                                                           
202 Røvik (2000:30) 
203 ibid:30ff 
204 ibid:17 
205 ibid:35 
206 ibid:144f 
207 Gilje & Grimen (2003:33) 
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ämnar införa måste bestå ett slags kompabilitetstest. Det kan förklaras med att kon-
ceptet skall vara såväl tekniskt som värdemässigt kompatibelt med institutionen och 
inte vara för enkelt i förhållande till de komplexa problem som måste hanteras dagli-
gen. Om konceptet inte motsvarar kraven kommer det med tiden att stötas bort.208 
 Implementeringen av ett nytt koncept kan också få konsekvensen att effektivite-
ten avtar på grund av att de nya teorierna bromsar upp de väl inarbetade och erfa-
renhetsbaserade lösningar som organisationen tidigare arbetat utifrån. De nya cere-
moniella reglerna kommer i konflikt med logiken bakom produktiviteten vilket leder 
till att de framstår som rena kostnader för företaget. Ett sätt att förhindra detta är att 
hålla de nya teorierna frikopplade så att de inte inverkar alldeles för mycket på de akti-
viteter som är viktiga för organisationens förmåga att producera beslut, varor och 
tjänster på ett effektivt sätt. Således uppnår organisationen både yttre legitimitet och 
samtidigt bibehållen effektivitet. När ett koncept adopteras kommer det oftast först 
till uttryck i ny terminologi och frikopplingshypotesen vilar just på att anpassning 
framför allt är språklig förnyelse utan särskilda konsekvenser för etablerad praxis. 
Enligt virusteorin är det dock inte permanent utan bara en övergångsfas innan kon-
ceptet även börjar prägla aktiviteterna i organisationen.209 
 
Managementkoncepts varaktighet 
Institutionaliserade organisationsrecept har vanligtvis en begränsad varaktighet och är 
endast förebilder för en grupp organisationer under en särskild tidsrymd, vissa bara 
en kort period medan andra är standarder under en längre tid. Managementkoncept 
genomgår med andra ord ett dynamiskt förlopp där de uppstår och sprids för att se-
dan generellt förlora i popularitet och slutligen förträngas [avinstitutionaliseras210] av 
nya modeller.211 Symbolperspektivet belyser dock frågan om succession; manage-
mentkoncept som konkurreras ut kan återinträda senare eftersom teorierna blir aktu-
ella igen [reinstitutionalisering212] och genomgår således ett cyklist förlopp213. 
 
Montin214 skriver att lösningar på styrproblem handlar mycket om reaktioner på det 
som inte fungerar, vilket följaktligen leder till utvecklandet av nya modeller. Men nya 
modeller innehåller inte uteslutande innovationer utan i många fall återanvänds gamla 
beprövade idéer. 
 

“Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya 

ögon...”215 
 - Marcel Proust 

 
En anledning till varför vissa managementkoncept förlorar popularitet är att det poli-
tiska trycket avtar. Politiskt initierade krav om recept på lösningar som ändrar rikt-
ning, vilket medför att det yttre trycket att implementera dessa lösningar således avtar 
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209 ibid:146ff 
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214 Montin (2004:16) 
215 Jensen (1997:5) 
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ordentligt. Andra filosofier upphör på grund av att de är generella idéer som är svåra 
att konkretisera och därför inte har blivit strukturellt förankrade i organisationen. De 
stannar med andra ord kvar i teorin på det generella planet och blir inaktuellt i takt 
med internationella vågor som sjunker tillbaka.216 
 
3.4  Innovation och förändring 

Förändring och konflikt är nära förenade med varandra och anledningen till en för-
ändring är vanligtvis en konflikt mellan olika behov.217 Drivkraften bakom införandet 
av ett nytt koncept är i regel att verksamhetens nuvarande struktur inte motsvarar 
omvärldens krav. Det nya managementkonceptet klassificeras som ett innovativt bi-
drag, vilket skall hantera de ökade kraven på organisationen. Innovation översätts i 
Svenska Akademiens ordlista218 som; “införande av nyhet; förnyelse -s|förlopp -
s|process -s|verksamhet”. Likheten mellan innovation och förändring är framståen-
de, men innovationsbegreppet är avsevärt mer omfattande eftersom innovation inte 
behöver innebära organisationsförändring.219 
 I Personalgruppens psykologi redogör Olsson220 för två typer av förändringar i 
organisationer: Top down-förändringar är förändringar som i regel är svagt förankrade 
bland personalen och därför skapar motstånd och missnöje. Medarbetarna uppfattar 
inte syftet med förändringen, vilket därför kan sänka motivationen. Bottom up-
förändringar är förändringar som initieras lokalt i arbetsgrupper eller enheter och har 
av den orsaken bättre utgångspunkt för mottagandet. Dock förefaller dessa föränd-
ringar att inte följa de formella kanalerna och motverkas därför ofta på andra nivåer i 
organisationen.221 
 
En majoritet av förändringar möter motstånd och leder till en rad olika konflikter.222 
Motstånd mot förändringar är en rationell reaktion som ofta kan vara logisk och rim-
lig. En allmänt förekommande uppfattning i förändringsprocesser är föreställningen 
att motstånd uteslutande grundar sig i förändringen av arbetssätt och rutiner, när 
motståndet i själva verket kan vara uttryck för otrygghet, osäkerhet och oro223. För-
ändring innebär att man går från det kända till en situation kännetecknad av osäker-
het. Implementering av ett nytt koncept medför ny terminologi och diverse andra 
konfrontationer med det obekanta, vilket kan skapa motstånd bland medarbetarna 
eftersom en känsla av rädsla inför det okända infinner sig; “det tryggaste är att hålla 
på det man har, man vet aldrig vad man får”224. Motståndet kan med andra ord vara 
ett uttryck för konservatism, men Montin225 uppmärksammar att det även kan grunda 
sig i att reformmottagarna har bättre insikt i organisationens rutiner och villkor än 
beslutstagarna. 
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En annan reaktion mot förändringsprocesser är dubbelarbetet som uppkommer un-
der en viss tid. Förändringen är en uppgift som måste genomföras utöver verksamhe-
tens dagliga aktiviteter och fordrar därmed i regel ytterligare resurser, vilket innebär 
att de anställda får utföra fler arbetsuppgifter än vanligt i en redan kanske pressad ar-
betssituation.226 

                                                           
226 Jacobsen & Thorsvik (2002:449) 
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4  Empiri 
Det fjärde kapitlet inleder jag med en övergriplig presentation av Tierps kommun. Därefter fortsätter 

jag ingående med den studerade förvaltningen kommunkansliet, dess verksamhetsområde och arbete 

med Balanced Scorecard. Sedan presenteras samtliga intervjuer med enhetschefer och medarbetare. 
 

 

4.1  Tierps kommun 

Tierp är en kommun i norra Uppland med drygt 20 000 invånare. I kommunen finns 
många samhällen med lång industritradition och traditionen lever vidare på flera av 
orterna med många verksamma inom industrin.227 
 
Politisk och administrativ organisation228 
Den kommunala politiska organisationen består av fullmäktige samt ett antal nämn-
der och styrelser. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommu-
nen samt det enda kommunala organ som väljs direkt av medborgarna. Kommun-
fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och andra ärenden av större vikt för 
kommunen, såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, den kommunala 
skattesatsen samt andra viktiga ekonomiska frågor. Trots att kommunallagen talar om 
fullmäktige som “den beslutande församlingen”229 har beslut i olika frågor som tidi-
gare togs i fullmäktige kontinuerligt delegerats till nämnder och förvaltningar. Viktiga 
ärenden som enligt kommunallagen dock inte får delegeras är att utse ledamöter och 
ersättare till nämnder, styrelser samt till kontrollinstrumentet kommunrevisionen.230 
 Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera 
den kommunala verksamheten. Enligt kommunallagen granskar revisorerna i den 
omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrel-
sers och nämnders verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt 
om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 1995 började man dessut-
om med särskilda utfrågningar, hearingar, av kommunala bolag och nämnder. I sam-
band med en sådan hearing tillsätts en grupp som förbereder egna frågor och samlar 
in frågor från allmänheten. Frågorna besvaras sedan av företrädare för de bolag och 
nämnder som utfrågas vid hearingen.231 
 Kommunstyrelsen har en särställning eftersom den är enda obligatoriska 
kommunallagreglerade nämnden. Styrelsen har en samordnande politisk uppgift samt 
ett övergripande ansvar för kommunens utveckling. I syfte att fastställa övergripande 
långsiktiga utvecklingsmål skall kommunstyrelsen samordna och inrikta kommunens 
nämnder och bolag mot dessa mål samt svara för prioritering och utvärdering av mål 
och verksamhet. Till kommunstyrelsens viktiga uppgifter hör att bereda underlag till 
samtliga ärenden i kommunfullmäktige, handha den ekonomiska förvaltningen samt 
verkställa fullmäktiges beslut. Inom kommunstyrelsen finns även två utskott, vilka 
förbereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen.232 
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Verksamheten inom Tierps kommun är fördelat på sju förvaltningar. Förvaltningarna 
styrs av olika nämnder bestående av politiker som beslutar om mål och riktlinjer för 
respektive område. De anställda inom förvaltningarna utför arbetet enligt de beslut 
politikerna i nämnderna fattar. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som 
skall finnas och vad som skall ligga i deras arbetsuppgifter.233 
 

“Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlig-

het med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. (KL 6:7)”234 

 
4.1.1  Kommunkansliet 

Kommunkansliet är främst ett serviceorgan och till de viktigaste uppgifterna hör 
ärendeberedning; bistå kommunstyrelsen med utredningar samt underlag i kommun-
övergripande frågor. Kommunkansliets tjänstemän verkställer och samordnar de be-
slut som politikerna i kommunstyrelsen fattar och samordnar arbetet mellan kom-
munens olika förvaltningar i övergripande frågor. Andra ansvarsområden för kom-
munkansliet är hanteringen av kommunens offentliga handlingar och arkiv samt 
kommunövergripande projekt. Kommunförvaltningen är uppdelad i fyra olika enhe-
ter med olika verksamhetsområden (se figur 4.1 nedan).235 
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4.2  Intervjuer 

Jag har valt att enbart redovisa intervjuerna och således vänta med tolkningar av dessa 
till analyskapitlet. Det är ett medvetet val eftersom fokuseringen ligger i att redovisa 
intervjuerna rätt, trots att jag är medveten om att det strider mot hermeneutikens 
oskrivna lagar. 
 
4.2.1  Balanced Scorecard236 
Förvaltningschefen Conny Rönnholm inleder intervjun med att berätta att Tierps 
kommun utbildade tre personer i Balanced Scorecard genom kommunförbundet 
1999. En huvudsaklig anledning till varför de valde att utbilda egen personal var för 
att man ville konstruera kunskapen inifrån och behålla kompetensen inom organisa-
tionen. Efter utbildningen presenterade de utbildade konceptet varefter kommun-
fullmäktige beslutade att all verksamhetsutveckling skulle baseras på metodiken i ba-
lanserad styrning, även budgetprocessen omarbetades och anpassades. 
 Upphovet till varför Tierps kommun började arbeta med balanserad styrning 
grundar sig företrädesvis i att den traditionella ekonomistyrningen konstaterades vara 
otillräcklig samtidigt som den inte levererade en helhetsbild över verksamheten. Den 
traditionella budgetstyrningen, lönesystemet och utvecklingssamtalen uppvisade 
bristande logik samt var inte konsekvent riktiga; det fanns ingen riktig logisk kopp-
ling, och syftet med Balanced Scorecard var att sammanställa olika styrmedel till ett 
övergripande koncept. 
 
Initialt var tanken att hela kommunen skulle arbeta utifrån balanserad styrning men 
senare beslutades att kommunkansliet skulle verka som pilotförvaltning. Kommun-
kansliet valdes eftersom deras verksamhet är mer komplex i förhållande till övriga 
förvaltningar parallellt med att de har förgreningar över hela kommunen. Avsikten 
var att om implementeringen och arbetet med konceptet fungerade i linje med för-
väntningarna skulle införandet ske snabbare i andra förvaltningar, tack vare erfaren-
heterna från kommunkansliet. Målsättningen är att övriga förvaltningar skall ha mo-
dellen nedbruten på enhets- samt avdelningsnivå senast den 31 december 2005. 
 
Ett helt nytt sätt att tänka 
Balanced Scorecard innebar ett helt nytt sätt att tänka och inledningsvis var det pro-
blematiskt att begripa syftet med konceptet samt vad reformeringen skulle förändra 
inom organisationen. Konceptet uppfattades väldigt abstrakt av majoriteten involve-
rade, i synnerhet många äldre ställde sig frågan varför de skulle strukturera och arbeta 
utifrån ett nytt koncept i organisationen. 
 Men den generella uppfattningen förändrades efter ett föredrag om strukturen i 
och syftet med konceptet, med utgångspunkten i vilket värde som finns i organisa-
tioner som producerar tjänster. Under föredraget framgick även för de anställda att 
balanserad styrning handlar om fokus på förändringsarbete samt avgörande framgångs-
faktorer och att försöka hitta en balans mellan de olika perspektiven av verksamhe-
ten. Arbetet med balanserad styrning startade officiellt 2000 men konkret inledde 
kommunkansliet arbetet 2003, tidigare var endast förvaltningschefen samt enhetsche-
ferna insatta och informerade endast medarbetarna om processen under möten. 
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Arbetsgången med införandet av Balanced Scorecard i kommunkansliet har passerat i 
tre huvudsteg; en gemensam plattform för hela kansliet, Balanced Scorecard för varje enhet samt 
införande i vardagsarbete. Processen har skett i fjorton arbetssteg (figur 4.2 nedan).237 
 

 
Individuellt styrkort 
I ett relativt tidigt skede bestämde sig kommunkansliet för att bryta ner styrkortet till 
individnivå. Syftet var för att undvika att det bara skulle bli en administrativ produkt 
parallellt med att de involverade skulle erhålla ökad insikt i verksamheten. Utifrån 
riktlinjerna för verksamhetens övergripande mål utformade varje enskild medarbetare 
sitt eget styrkort i samverkan med respektive enhetschef. Förvaltningschefen menar 
att de individuella målsättningarna har tydliggjort den personliga rollen och arbets-
uppgifterna samt hur dessa bidrar till kommunens mål och vision. Under intervjun 
understryker Rönnholm den väsentliga skillnaden i att separat se den enskilde indivi-
dens arbetsuppgift i förhållande till att koppla den till ett sammanhang; “jag murar 
tegelstenar, jag bygger en katedral”238. 
 Samtliga möten och utvecklingssamtal sker utifrån de olika perspektiven i Balan-
ced Scorecard, med avsikten att etablera processen som en naturlig del i vardagsarbe-
tet parallellt med att konsekvent vidmakthålla existensen. Enligt Rönnholm är det vä-
sentligt att göra proceduren förståelig och enkel istället för att komplicera. 
 Initialt arbetade kommunkansliet utifrån fem olika perspektiv, men relativt snart 
koncentrerade man sig på kundperspektivet, processperspektivet, medarbetarperspektivet samt 
det finansiella perspektivet och prioriterade således bort utvecklings- och lärandeperspektivet. 

                                                           
237 Rönnholm. Från stämpelkort till styrkort. (2004) 
238 Rönnholm 
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Det eftersom de avgörande framgångsfaktorerna för verksamheten i utvecklings- och 
lärandeperspektivet kunde vävas in i övriga perspektiv. Balanced Scorecard för 
kommunkansliet är utformat enligt figur 4.3 nedan239. 
 
 
 Mål Avgörande 

framgångsfaktorer 
(AFF) 

Indikatorer 

Kunder Nöjd kund Goda informatörer Nöjd kund index 
Antal revisionsanmärk-
ningar 
Antal förslag till 
åtgärder/förändringar 
 

Processer/ 
produktion 

Effektiva och enklare 
arbetsflöden 

Väl dokumenterade 
arbetsflöden 

Antal jobb i tid 
Antal övertidstimmar 
Antal dokumenterade 
arbetsflöden 
 

Medarbetare Engagerade medarbetare 
som trivs 

Delaktighet/ansvar Antal medarbetare som är 
engagerade 
Trivselindex 
Sjukfrånvaro timmar 
Antal förbättringsförslag 

Ekonomi Att på ett kostnadseffektivt 
sätt bedriva verksamheten 
under budgetram 

Disciplin i ekonomiska 
frågor 

Resultat kr 
Kostnad per utbetald 
lön/faktura/dator 
 

 
“Definition: Kunder är alla som direkt eller indirekt fyller på kassan. Om vi inte direkt träffar 
våra kunder gäller: Vilka betjänar/hjälper vi, som i sin tur betjänar våra kunder?”240 
 
“Definition: Processer/produktion är allt vi betjänar våra kunder med, det vill säga allt som våra 
kunder efterfrågar och vill ha, och som vi beslutat att erbjuda. Tjänsterna och produkterna kan vara 
självvalda eller framgå av enhetens uppdrag”.241 
 
Reflektioner 
När jag frågar om positiva respektive negativa reflektioner med balanserad styrning 
svarar Rönnholm att arbetet befinner sig i ett för tidigt stadium för att härleda några 
faktiska problem som konsekvens av konceptet. Allmänna reflektioner var att de un-
der själva implementeringen tänkte i dikotomier av antingen eller; de avskaffade gam-
la mål för att arbeta fram nya, vilket var tidskrävande. Vidare har också en viss fru-
stration närvarat bland de anställda eftersom inget konkret resultat har demonstre-
rats, vilket har medfört pendlingar i engagemanget. Utifrån egna erfarenheter förkla-
rar förvaltningschefen att det som generellt möter motstånd vad gäller arbetet med 
Balanced Scorecard är själva språkbruket, mycket på grund av att konceptet på 
svenska översätts till Balanserat Styrkort. Ordet styra är värdeladdat och associerar en 
negativ klang, samtidigt som att styras och mätas kan upplevas aningen suspekt. 

                                                           
239 Rönnholm. Från stämpelkort till styrkort. (2004) 
240 ibid 
241 ibid 
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Språkbruket är således ett dilemma och den svenska översättningen av Scorecard 
skulle istället förslagsvis vara antingen förändringsarbete eller utveckling, eftersom dessa 
begrepp återspeglar betydelsen av konceptet mer korrekt. 
 Positiva reflektioner som följd av implementeringen av balanserad styrning har 
dock hittills gjort sig tydligare. Sedan adopteringen av konceptet menar förvaltnings-
chefen att medarbetarna erhållit ökad insikt i verksamheten, vilket bidragit till fokuse-
ring på situationsaktuella arbetsuppgifter. Rönnholm fortsätter och förklarar att den 
kommunala verksamheten ligger inom ramarna för tjänster, vilket innebär att arbets-
rutinen och vanan att värdera icke-finansiella faktorer redan var befintlig. Den kon-
kreta skillnaden är att dokumenterade rutiner har placerats in i olika perspektiv med 
koppling till varandra i en gemensam modell. Processen har varit logisk och naturlig 
utan direkta problem och förvaltningschefen avslutar med att denne inte kan förestäl-
la sig områden eller faktorer i verksamhetsutövningen som inte skulle kunna placeras 
inom ramarna för balanserad styrning. 
 
4.2.2  Enhetschefernas inställning och reflektioner242 

“Vinglig färd, tog lång tid, trodde väl kanske att det skulle gå lite fortare, en del 
blindskär.” 
 
“Från början var det väldigt grumligt, vad är vad, vad är det vi ska göra?” 
 
“Oerhört mycket tid har gått åt till att diskutera vad som är vad, hur vi ska utveckla 
oss och det har ändrats hur många gånger som helst.” 

 
Ovanstående citat sammanfattar enhetschefernas syn av det inledande arbetet med 
Balanced Scorecard inom kommunkansliet. Respondenterna menar att implemente-
ringen var problematisk och utdragen; det var tidskrävande att diskutera upplägg och 
struktur, vilket spred skepsis bland de involverade. Enhetscheferna anser i efterhand 
att arbetet hade kunnat effektiviseras, men samtidigt ser de tiden som en viktig pro-
cess i lärandet. Samtliga intervjuade har full förståelse för den tidskrävande processen 
att arbeta in ett nytt managementkoncept och ny terminologi.  
 Enhetscheferna instämmer med förvaltningschefen att det inledningsvis inte var 
många som förstod varken syftet med att arbeta utifrån ett nytt koncept, eller hur det 
skulle reformera, men efter föreläsningen av den anlitade konsulten förstod majorite-
ten; “det komplexa var egentligen inte så komplext”. Språkbruket har diskuterats fli-
tigt eftersom somliga benämningar är negativt värdeladdade och inte speglar verk-
samheten korrekt. En respondent menar att enklare begrepp skulle korta ner imple-
menteringsprocessen och initialt bidra till en klarare uppfattning. 
 
Samtliga enhetschefer är eniga i frågan om åldern spelar in; “svaret på din fråga är ett 
obetingat ja.”. De intervjuade menar att det givetvis finns skillnader även oberoende 
åldern, men generellt uppenbarar sig en åldersrelaterad skillnad mellan vilka som är 
mer eller mindre mottagliga för förändring. En enhetschef förklarar att man måste 

                                                           
242 Enskilda intervjuer med chefen för IT-enheten; Lars-Erik Andersson, chefen för ekonomienheten; 
Birgitta Åström, chefen för inköpsenheten; Karl-Gunnar Marklund samt med chefen för arbetsmark-
nadsenheten; Urban Englund. 
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förstå om inte alla följer med och uttrycker samtidigt; “vissa menar att man skall vän-
ta in för att alla skall ligga i fas, medan andra inte tycker det...”. 
 En respondent förklarar att de gjorde fel när de började ute i enheterna, styrkor-
tet borde ha kommit uppifrån och ner istället; “så här skall det vara”. Den intervjuade 
enhetschefen skulle ha föredragit att ledningsgruppen konstruerade ett styrkort först, 
varefter det sedan spreds ut i enheterna. 
 

“Lättare att sprida budskapet högre upp hierarkiskt sett. Svårare att få ut budska-
pet ner i organisationen.” 

 
I samband med att kommunkansliet arbetade fram gemensamma mål för hela för-
valtningen 2003, och samtidigt definierade vad som var vad, har arbetsprocessen med 
balanserad styrning kontinuerligt framskridit. Inledningsvis utformade enheterna en-
skilda mål utifrån respektive verksamhet, vilket medförde att man inte riktigt kunde 
stämma av mellan enheterna. 
 Enhetscheferna framhäver att konceptet medfört struktur i dokumentationen 
och arbetsprocesserna. Dokumentation bedrevs även innan implementeringen, dock 
inte lika samlad och strukturerad; detaljering av arbetsflödena bakom varje process, 
vilket innebär att man binder kunskapen i organisationen i högre grad jämfört med 
tidigare. Samtidigt understryker en respondent att de bara kommit en bit på vägen, 
det finns alltid någonting att förbättra [kontinuerligt förbättringsarbete]. Denne me-
nar att processerna inte är tillräckligt beskrivna för att de skall kunna urskilja avsevärda 
skillnader, skillnaden framgår men de måste fortsätta utveckla för att det skall bli tyd-
ligare. 
 
Aktivt deltagande 
Samtliga enhetschefer uttalar positiva reflektioner om beslutet att bryta ner styrkortet 
till individnivå. Respondenterna menar att det individuella styrkortet har medfört 
ökad insikt i verksamheten bland medarbetarna samtidigt som den enskilde individen 
känner sin medverkan till helheten. Förvaltningschefens metafor speglar skillnaden 
enkelt och förståeligt; “jag murar tegelstenar, jag bygger en katedral”. Beroende på 
hur man väljer att se sin arbetsuppgift framgår en klar skillnad, trots att syftet är det-
samma. Vidare menar enhetscheferna att medarbetarna blivit mer engagerade hur 
uppdraget ligger till samtidigt som det finns förståelse för återhållsamhet när det mås-
te tillämpas. Därtill är de berörda till skillnad från tidigare mer medvetna om att det 
finns en start och ett slut på processerna. Parallellt har också ifrågasättandet ökat, vil-
ket renodlar processerna i och med att onödiga steg ibland tagits bort; “varför gör vi 
såhär och till vilken nytta?” 
 

“Vad är min uppgift, vad skall jag göra, vad måste jag tillföra, vad är mitt bidrag? 
Vad skall jag bidra med för att hjälpa organisationen framåt?” 

 
Det personliga styrkortet proklamerar vad medarbetaren skall förbättra och således bi-
dra med till organisationen. Som tidigare nämnt fick varje enskild medarbetare utfor-
ma sitt eget styrkort utifrån en mall som enhetscheferna konstruerat. Styrkortet de-
klarerar medarbetarens kompetens och det är individens ansvar att understryka den 
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kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. Om enheten behöver en specifik utbild-
ning kan det placeras till den medarbetare som är intresserad av eller erfordrar den i 
syfte att utveckla verksamheten vidare, vilket har medfört en mer aktuell utbildning 
för arbetsuppgifterna anslutet till uppdraget. 
 Enligt respondenterna är den allmänna responsen från medarbetarna också 
övervägande positiv. Samtidigt förekommer dock perceptionen av det individuella 
styrkortet som ett kontrollinstrument eftersom det benämns balanserat styrkort. En 
enhetschef menar att orsaken till det är bristfällighet i den initiala informationen och 
presentationen av konceptet. Det individuella styrkortet styr inte medarbetaren utan 
syftar till förändringsarbete och visar vad den anställda arbetar med. I förhållande till 
styra frågar jag om det individuella styrkortet i viss mån skapat en känsla av krav på 
prestation bland de anställda: 
 

“I några enstaka fall har vissa känt press på sig eftersom det så tydligt visar arbets-
processen och hur man ligger till, men överlag känner man att det har blivit ordning 
och reda.” 

 
En respondent menar att pressen inte kommer ovanifrån utan att det är medarbetar-
nas egna krav som genererar press. En annan respondent diskuterar dock infallsvin-
keln av styrkortet som ett kontrollinstrument, varför det finns förståelse för känslan 
av krav på prestation bland vissa individer. Denne menar att risken med att inte göra 
avstämning på individnivå är att somliga arbetar utan att egentligen prestera, vilket 
det inte finns utrymme för eftersom samtliga skall bidra till visionen. 
 

“Receptet för framgång är att ha ett personligt styrkort. Ett strukturerat sätt att öka 
den reella delaktigheten. Jag är allergisk mot uttryck som att ‘känna’ delaktighet, 
man skall ‘vara’ delaktig.” 

 
Mätningar 
Kommunkansliet begrundar fortfarande hur de skall mäta vissa aspekter av verksam-
heten, i synnerhet de mjuka variablerna. Problematiken med mjuka variabler är sär-
skilt måtten och en enhetschef understryker en fallgrop i sammanhanget; mätandet 
blir styrandet, man mäter det som är okonstlat för att utvinna värden och avstår såle-
des från det som är väsentligt. Enheterna har infört psykosociala enkäter, vilket är ett 
alternativ att mäta det existentiella, men det skulle behövas ytterligare instrument för 
att komplettera. 
 

“Det var jättesvårt att bara komma på vad man skulle mäta. Men bättre att försöka 
mäta någonting än att inte göra det alls.” 
 
“Har vi inte fungerande människor fungerar inte verksamheten heller.” 
 
“Jag tror att man kan nå mätningar i allt och därmed erhålla en rättvisande bild över 
hela verksamheten, senare också en balans. Man kanske kan värdera det finansiella 
i något annat än pengar och således enklare kunna jämföra med de andra perspekti-
ven.” 
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Beträffande mätningar av olika perspektiv av verksamheten är det enligt responden-
terna i stor utsträckning enkäter. En respondent understryker risken med enkäter; de 
som fyller i lägger inte särskild vikt i skillnaden mellan svarsalternativen utan mer eller 
mindre kryssar i för att få det “överstökat”. 
 

“Vi överöser ju människor med enkäter.” 
 
“Det blir mycket enkäter. Förhoppningsvis är det inte samma person som drabbas av 
alla enkäter.” 

 
Närmsta tiden 
Om man skall framhäva något negativt i rollen som pilotförvaltning är det att övriga 
förvaltningar inte har kommit lika långt i arbetet med balanserad styrning. Traditio-
nella förvaltningsorganisationen arbetar vertikalt enligt “stuprörsmodellen” medan 
kommunkansliet arbetar horisontellt och processinriktat. Under intervjun med en av 
enhetscheferna ritade denne upp ett antal stuprör på tavlan, vilket karaktäriserade 
vertikalt inriktat arbete, och fortsatte sedan med att dra ett horisontellt sträck över 
stuprören. Sträcket karaktäriserade det processinriktade arbetet som ibland kollideras 
av det vertikala arbetsförfarandet i andra förvaltningar. Det processinriktade arbetet i 
de andra förvaltningarna är under utveckling, men de ligger fortfarande efter. 
 

“Jag skulle inte vilja ha en enda ruta på kommunkansliet. Utan att man jobbar rent 
i projekt hela tiden.” 

 
“Om man tog hjälp av den erfarenhet som finns i kommunkansliet idag skulle det 
underlätta väsentligt i arbetet med styrkort i andra förvaltningar.” 

 
Sammanfattningsvis är enhetscheferna eniga om att Balanced Scorecard inte hämmat 
kommunkansliets verksamhetsutövning, tvärtom. Det var en lång och tidskrävande 
process inledningsvis men när arbetet kontinuerligt internaliseras i individ och upp-
gift är fördelarna med konceptet starkt övervägande. 
 Någonting som dock fortfarande saknas är ett användbart IT-stöd. I synnerhet 
en enhetschef prononcerade behovet och eftersträvade samtidigt gemensamhet; enhetli-
ga styrkort som en ikon för arbetet samt ett stöd där samtliga handlingar förvaras. 
 

“I formell mening finns det väldigt tryck på det här eftersom det är kommunfullmäk-
tiges beslut. Håller på att se över den politiska organisationen. Parallellt med det ska 
förvaltningsorganisationen ses över. Skulle inte slutresultatet av det bli att man jobbar 
mer processorienterat faller detta platt till marken. Har ingen anledning att tro det 
dock.” 
 
“De kommuner som inte ger sig på att tänka på det här viset kommer nog att få det 
tungt att rekrytera den yngre generationen, vilka är medvetna om andra värden ock-
så.” 
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4.2.3  Medarbetarnas inställning och reflektioner243 
Medarbetarna verifierar enhetschefernas syn på implementeringen av balanserad 
styrning i kommunkansliet som en mödosam och tidskrävande process. De personer 
som utbildades via kommunförbundet informerade sedan de involverade, men trots 
det kvarstod konceptet som diffust och därför väcktes ingen riktig entusiasmen bland 
de anställda. Många tänkte; “ska vi börja med någonting nytt igen” och den allmänna 
uppfattningen var att det enbart skulle bli ett officiellt verktyg. En respondent framhäver 
tidigare erfarenheter från privata verksamheter som en tillgång i förståelsen, eftersom 
företag styrs enligt likartade principer. 
 En intervjuad medarbetare framhäver det positiva med förändringar men har 
samtidigt förståelse för den negativa inställningen bland vissa med gedigen erfarenhet 
inom offentlig verksamhet; “varför skall vi förändra någonting som fungerar?”. 
 

“Vi är en olik samling människor med olika syn på saker och ting så det vore ju 
konstigt om inte några var negativa.” 
 
“Det här är positivt eftersom det skakar marken lite grann för allihop.” 

 
Samtliga anställda fick litteratur och informationsblad om balanserad styrning och 
det råder delade uppfattningar om huruvida de anställda tog del av informationen el-
ler inte. Framför allt en av de intervjuade uppfattar konceptet som väldigt komplice-
rat och menar att många fortfarande inte vet riktigt vad balanserad styrning innebär. 
 

“Cheferna borde ha informerat bättre.” 
 
“Det krävs nog lite mer peppning kanske, vad det här är.” 

 
“Som jag förstår det så är det att vi ska bli bättre på alla områden.” 

 
Respondenten förklarar att arbetet och syftet med konceptet klarnar successivt och 
menar att villkoren för vidareutveckling finns, men enligt denne är det många som 
fortfarande är av uppfattningen att de inte kommer fortsätta arbeta utifrån metodiken 
i balanserad styrning; “något nytt sen rinner det ut i sanden likt andra projekt”. 
 Intrycket från en annan respondent är att balanserad styrning är någonting 
kommunen i hög grad vill förankra eftersom möten, arbetsplatsträffar och dagord-
ning är formulerade utifrån konceptet. Den intervjuade menar att det fordrat mycket 
tid för att alla skall vara med i processen och ha möjlighet att säga någonting. Re-
spondenten hoppas att de orkar driva igenom de aktuella förändringarna, vilka ligger 
i linje med balanserad styrning. 
 

“Det verkar inte bara vara en skrivbordsprodukt, det här är någonting man vill ar-
beta med.” 
 
“Det ser ju verkligen ut som att man vill genomsyra det här i hela organisationen.” 

                                                           
243 Enskilda intervjuer med Pia Eriksson personalenheten, Rose-Marie Jonsson personalenheten, Silva Sjödin 
inköpsenheten. 
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En medarbetare förklarar att de ritade upp ett träd med grenverk för att metaforiskt 
illustrera konceptet; stammen utgjorde stommen i arbetet, grenarna uppgifterna och 
bladen detaljerna. Det förtydligade syftet med konceptet och medförde att majorite-
ten inom enheten började förstå vad balanserad styrning innebar: 
 

“Egentligen är det en del av det dagliga arbetet, fast man sätter det på pränt numera. 
I och med att man sätter det på pränt ser man saker kanske på ett annat sätt.” 

 
Enligt respondenterna har balanserad styrning inte inneburit några konkreta föränd-
ringar i arbetsuppgifterna, förutom att man sedan implementeringen dokumenterar 
samtliga processer till skillnad från tidigare. Eftersom de detaljerat dokumenterar des-
sa flöden kan medarbetare ta del av varandras individuella arbetsuppgifter, vilket de 
har saknat tidigare [detaljerade arbetsrutiner]. Intrycket är att medarbetarna ser do-
kumentationen i sig som positiv, men samtidigt anser många att det har tagit mycket 
tid, ibland onödigt mycket tid. 
 Konceptet syftar till förändringsarbete [förbättringsarbete] men en respondent 
menar att reflektionerna på dennes avdelning är att de försökte förändra tidigare ock-
så. En annan respondent uttrycker sig likartat och menar att effektivisera arbetet och 
hitta nya arbetssätt utgör en del av dagliga arbetet; “det här gör man ju jämt”. 
 
Balanserad styrning strävar efter balans mellan konceptets olika perspektiv och be-
greppet balans framstår som svårhanterligt bland respondenterna. En respondent frå-
gar om jag vet vad det innebär eftersom denne själv tycker att det är invecklat. En 
annan replikerar det komplicerat att besvara och menar att de kanske uppnår balans, 
med tiden. Denne förklarar att de fortfarande bara tagit de första stegen och pointe-
rar att man inte bör avancera drastiskt utan istället låta processen och strävan efter 
balans ske successivt 
 
Aktivt deltagande 
När jag ber dem förklara reflektioner beträffande det individuella styrkortet uttrycker 
en medarbetare det som utveckling på individnivå eftersom de anställda har relativt 
stor frihet att utforma styrkorten själva. Respondenten menar att fördelen med det 
individuella styrkortet i synnerhet är distinktionen vad individen måste bli bättre på 
för att uppfylla arbetsuppgifterna, vilket medför att den anställde har större möjlighet 
att utveckla kompetensen i form av kurser och utbildningar. Den intervjuade utveck-
lar resonemanget och förklarar att de anställda blivit mer medvetna om den individu-
ella rollen parallellt med att de vågar ställa krav på kompetensutveckling. 
 

“Jag tycker att det är rätt bra, därför att det är så konkret som det är.” 
 

“Kul att lära sig någonting nytt och att våga göra det. Tänka nytt, ompröva, ifråga-
sätta.” 

 
Under intervjuerna med enhetscheferna diskuterade vi aspekten av det individuella 
styrkortet som kontrollinstrument. Samtliga förstod att somliga kunde uppfatta det 
som en form av kontrollinstrument, men under utformningen av det individuella 
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styrkortet diskuterade enhetscheferna med de anställda att inte sätta upp för höga 
målsättningar. 
 En intervjuad medarbetare menar att man inte borde känna press eftersom 
styrkortet är så konkret som det är. Arbetsuppgifterna har inte förändrats, skillnaden är 
att man tidigare kanske inte reflekterat över hur mycket man gör och att det 
framkallar pressen. Respondenten menar att det individuella styrkortet skapar en bra 
dialog mellan chef och medarbetare och vid eventuella förseningar eller prioriteringar 
av uppgifter framgår orsaken tydligt. En annan medarbetare har inte heller upplevt 
någon press som konsekvens av det individuella styrkortet, men förstår samtidigt att 
den känslan kan infinna sig. En av de intervjuade medarbetarna är dock av en annan 
åsikt och återkommer upprepade gånger under intervjun till det individuella 
styrkortet som kontrollinstrument. Respondenten anser att arbetsuppgifterna har 
expanderat i och med styrkortet och menar att känslan av det individuella styrkortet 
som kontrollinstrument infinner sig bland flera medarbetare. 
 

“Det sätter ju press på medarbetarna att man uppfyller de där målen. Det är det jag 
menar att det sätter press på en att man skall uppnå det här.” 

 
Mätningar 
När jag ställer frågor om mätningar av de olika perspektiven i styrkortet är den all-
männa uppfattningen att de inte genomfört mätningar i någon större utsträckning 
ännu; “så mycket mätningar har vi ju inte gjort”.  En respondent förklarar att de dis-
kuterat tillvägagångssätt men att de fortfarande inte har klarhet i hur de skall mäta vis-
sa värden; “just det här med mätningen är ett problem som vi har”. 
 Ekonomiperspektivet är en mer naturlig del och sedan införandet av balanserad 
styrning i verksamheten understryker en respondent att informationen om ekonomi-
situationen från enhetschefen har blivit avsevärt mycket bättre. Respondenten fort-
sätter med att det i övrigt blivit mycket enkäter med avsikten att mäta andra värden. 
De använde sig av enkäter tidigare också, skillnaden är att enkäterna nu designas för 
att stämma överens med metodiken i balanserad styrning. Problematiken enligt re-
spondenten återfinner sig i att utforma en enkät som verkligen mäter det den avser 
och att samtidigt utforma den begriplig. Den intervjuade menar att ett alternativ till 
enkäter skulle kunna vara att välja ut ett antal personer och istället föra en dialog för 
att mäta. 
 
4.2.4  Förvaltningschefens avslutande kommentarer244 
Förvaltningschefen instämmer i de intervjuade enhetschefernas samt medarbetarnas 
uppfattning att implementeringen av balanserad styrning var tidskrävande; man har 
träffats under en lång tid vid upprepade tillfällen, men beräknat i faktisk tid uppskat-
tar förvaltningschefen enbart sammankomsterna till ett par arbetsdagar. Rönnholm 
anser inte att de kunnat effektivisera processen eftersom förståelse bland de reforme-
rade är fundamental för att internalisera en förändring. Med den erfarenhet de besit-
ter idag menar Rönnholm att de möjligtvis kunde ha varit mer strukturerade och inte 
pendlat fram och tillbaka i diskussionerna, samtidigt framhäver förvaltningschefen 
vikten av diskussioner: 

                                                           
244 Enskild intervju med förvaltningschefen Conny Rönnholm. 
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“Fortfarande är det mer värde i alla diskussioner och det vi kommit fram till än det 
renodlade styrkortet.” 
 
“Värdet har egentligen legat i resan till målet.” 

 
Under min första sammankomst med förvaltningschefen redogjorde denne anled-
ningen till implementering av balanserad styrning i kommunkansliet, men vi berörde 
inte beslutet eller modell i förhållande till legitimitet. Orsaken till implementeringen var 
att förbättra verksamhetsstyrningen och beslutet att införa balanserad styrning kom 
från kommunledningen. De uppmärksammade ett antal modeller och Rönnholm 
menar att utgångspunkten för valet var att kvalitetssäkra. De analyserade ingen modell 
som kunde tillämpas ograderat för deras verksamhet men Tierps kommun hade dis-
kuterat att granska och dokumentera processer, vilket ligger i linje med metodiken i 
balanserad styrning. Därtill var balanserad styrning en vedertagen metodik eftersom 
kommunförbundet inkorporerat konceptet och genomförde kurser parallellt med att 
andra kommuner implementerade balanserad styrning. Rönnholm menar att det rent 
teoretiskt kanske fanns någon annan modell, men någonstans måste man välja. 
 

“Det fanns ju en konsensus om att det här med balanserad styrning är nog det som 
känns mest rätt och som känns mest tilltalande av flera olika parametrar.” 
 
“Traditionellt har vi varit ganska duktig att styra med ekonomi och vi har varit 
ganska duktig beträffande medarbetare, men vi har ju varit fullständigt värdelösa på 
kundorientering och att titta på processer.” 

 
Røvik245 presenterar två överordnade teoretiska perspektiv till varför organisationer 
implementerar moderna managementkoncept; verktygsperspektivet och symbolperspektivet. 
Rönnholm hävdar att balanserad styrning implementerades i högre grad som verktyg 
än symbol med syftet att utveckla kommunen och bryta ner visionen; effektivare och 
mer rationell organisation utan att fokusera på mätning. “Det finns ett fullmäktigebe-
slut som säger; verksamhetsutvecklingen i Tierps kommun skall grundas på metodiken i ba-
lanserad styrning.” 
 
När jag förklarar för förvaltningschefen att det förekommer uppfattningar bland de 
berörda att kommunen inte kommer förankra balanserad styrning, utan att konceptet 
successivt kommer att upphöra med sin verkan, förstår denne inte grunden till en dy-
lik inställning. Rönnholm anser att de varit tydliga med att verksamhetsutvecklingen 
grundar sig i strukturen för konceptet, men om någon enhetschef inte alltid tillämpar 
detta kan det bidra till ovanstående uppfattning bland somliga medarbetare. 
 

“Får vi inte processen att fungera kommer det vara fullständigt omöjligt att göra nå-
gonting här hos oss.” 

 
Rönnholm menar att förklaringen också kan vara att det förekommit experiment 
med olika modeller och förfaranden tidigare, vilka inte riktigt utvecklat sig som pla-

                                                           
245 Läs mer sid. 35 [Røvik (2000:30)] 
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nerat och därför tynat ut. Jag deklarerar att några respondenter parallellt anser att det 
varit bristande information från ledningen, men förvaltningschefen förklarar att även 
ledningen var novis inledningsvis. Rönnholm förkunnar att de initialt tampades med 
bristande förtroende för balanserad styrning, men hävdar att merparten i nuvarande 
situation har förtroende för modellen och fortlevnaden. Förvaltningschefen är inför-
stådd med chef parallellt ansvar men anser att man för den delen inte är fullständigt 
oansvarig som medarbetare [medarbetaransvar]. Denne fortsätter och menar att upp-
fattningen bland berörda under ett paradigmskifte förståeligt är förmodan att ledningen 
har mer insikt. 
 

“På en rak fråga; ‘anser du att du har fått tillräcklig information?’, så är svaret 
‘nej’.” 
 
“Med facit i hand idag, så skulle man ju ha gjort annorlunda och jobbat mer i ett ti-
digare skede med dialog med medarbetare på en bredare basis.” 
 

Under intervjuerna uppenbarade det sig att somliga vare sig hade klarhet i syftet med 
modellen eller terminologin och förvaltningschefen svarar att det är en ömsesidig 
brist från respektive enhetschef och medarbetare parallellt med att ledningen möjligt-
vis varit otydliga i informationen om syftet med balanserad styrning. Det är i synner-
het begreppet balans som konfunderar och jag förklarar att begreppet även är abstrakt 
förklarat i managementlitteraturen, varför jag har förståelse för konfunderingarna. 
 
Aktivt deltagande 
Några medarbetare upplever det individuella styrkortet som ett kontrollinstrument 
och menar att styrkortet skapar press att uppfylla de planerade målen. Förvaltnings-
chefen förklarar att metodiken i balanserad styrning på individnivå medför individuell 
värdering [lönebaserat] i förhållande till måluppfyllelse, vilket de inte kan förändra 
såvida de inte skall avstå från individuella styrkort. Att somliga upplever att styrkortet 
skapar press beror enligt Rönnholm mycket på att medarbetarna generellt haft väldigt 
hög ambitionsnivå i det individuella styrkortet. Det individuella styrkortet har kon-
struerats i dialog med respektive enhetschef och det är först nu de har utvecklings-
samtal med styrkortet [2004] som bas eftersom det skall konstrueras ett nytt för 2005. 
Rönnholm menar att det kan vara besvärligt för en chef att formulera vad man skall 
kräva samtidigt som det för medarbetaren är svårt att veta vad som krävs, i synnerhet 
det första styrkortet. Successivt kommer de att hitta den rimliga nivån [individan-
passning]; utmanande med en samtidig realism. En sådan konstruktiv utveckling för-
utsätter en bra dialog mellan enhetschef och medarbetare, varför de för närvarande 
fokuserar på dialoger. 
 Rönnholm förtydligar att ledningen inte vill benämna det styrkort eftersom det 
skapar negativ klang, vilket medför negativa effekter. Denne förmodar att mycket av 
den negativa uppfattningen skulle försvinna om benämningen var en annan. 
 
Under intervjuerna med medarbetarna framkom att vissa inte upplever någon faktiskt 
förändring i arbetsuppgifterna, utöver dokumentationen. Förvaltningschefen menar 
att de medarbetare med den uppfattningen inte har ett välformulerat styrkort och 
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understryker att styrkortet beskriver vad individen skall förbättra och redogör för det 
kortsiktiga syftet; effektivisera, förbättra och rationalisera processerna samt få tydlig-
het i styrningen. Syftet med den kontinuerliga dokumentationen är således inte att re-
dovisa existerande processer, utan att effektivisera dem genom granskning. Rönnholm 
tydliggör fokusering på förändring och förbättring, inte konfirmera en existerande or-
ganisation och en existerande styrning. Vidare är förvaltningschefen övertygad i fall 
jag intervjuade samtliga involverade skulle merparten kunna redogöra för syftet med 
balanserad styrning. 
 

“Vi kanske måste lite mer regelbundet och frekvent göra en sammandragning med 
allihop, så att man känner att man är med på tåget.” 

 
Mätningar 
Avseende mätningar och somliga respondenters uppfattning om för många enkäter 
svarar Rönnholm att det på årsbasis blir två, som mest tre, enkäter per person. 
 

“Problemet är inte att man mäter för ofta, man kan snarare vända på frågan; är det 
tillräckligt att göra det en gång per år?” 
 
“Det kan säkert vara så att det finns felkällor i en enkät men icke förty, det föranle-
der ju inte att vi inte skall mäta.” 

 
Förvaltningschefen framhäver att dilemmat beträffande enkäter inte är kvantiteten 
utan istället att försöka undvika subjektivitet i utformningen. Rönnholm menar att de 
fortfarande har mycket kvar att utveckla; enkäter är inget bra alternativ på grund av 
det begränsade svarsutrymmet, de måste successivt utveckla ett okomplicerat förfa-
rande kombinerat med resonans i relevansen. 
 Syftet med mätningar är att utläsa förändring i förhållande till tidigare mätningar 
och kommunkansliet har ingen tradition att mäta liknande faktorer av verksamheten 
som balanserad styrning medför. Förvaltningschefen förklarar att de har ett antal 
mått per perspektiv, men att mätningar i största allmänhet måste förbättras, vilket 
sker successivt parallellt med utveckling och lärande i organisationen. 
 
Närmsta tiden 
För närvarande pågår avstämning av föregående års styrkort samt utvecklandet av ett 
nytt styrkort för 2005. Samtidigt granskas processbeskrivningarna; är de optimala?, in-
ternt men även externt av ett par samarbetskommuner för objektiv granskning. 
 
I synnerhet en intervjuad enhetschef poängterade behovet av ett IT-stöd och förvalt-
ningschefen instämmer; “vi måste ha ett IT-stöd, det är vi överens om”. Om organi-
sationen skall ha ett IT-stöd måste det finnas en koppling till existerande dokumenta-
tion. För tillfället fungerar fysiska dokument som informationsbärare men de skall 
inom närmsta tiden demonstrera och införa IT-enhetens konceptmaterial, är inte det 
tillräckligt menar Rönnholm att de måste förse sig med ett separat IT-stöd. 
 

“Jag tror i förlängningen på lång sikt att det här inte är genomförbart utan IT-stöd.” 
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Under intervjuerna med enhetscheferna ritade en respondent metaforisk upp tradi-
tionellt styrda linjeförvaltningar i förhållande till processorienterade förvaltningar en-
ligt en “stuprörsmodell”. Under processer kan den processorienterade metodiken 
kollidera med vertikala procedurer och Rönnholm säger att det är ett problem de 
måste göra någonting åt. Förvaltningschefen förklarar att organisationsstrukturen är 
enligt linjeorganisation men understryker att ambitionen är processorienterade ar-
betsmetoder. Enbart undantagsvis fullföljer kommunkansliet en hel process, i regel 
utför förvaltningarna olika delar och Rönnholm menar att det problematiska framför 
allt sker under själva processöverlämnandet; vem äger processen och vem skall ta över? 
Inom linjeorganiserade förvaltningar har man inte samma syn på arbetsproceduren, 
men eftersom förvaltningarna inom Tierps kommun kontinuerligt processorienteras 
ökar förståelsen för detta och man arbetar mer över gränserna. 
 

“Vi vill ju ha ett processinriktat arbetssätt.” 
 
Konceptlitteraturen 
När jag studerade den aktuella konceptlitteraturen var det ett par resonemang som 
framstod som oklara: Røvik246 hävdar att behovet av Balanced Scorecard; att beskriva 
vad som förväntas av en verksamhet och hur väl den uppfylls, är påtagligare för or-
ganisationer utan vinstdrivande syfte, i synnerhet statlig och kommunal verksamhet. 
Varför? Rönnholm menar att kommunal verksamhet måste prioritera sina åtgärder 
och för att bedöma vad som skall prioriteras har de hjälp och stöd av strukturen i ba-
lanserad styrning; bättre beslutsunderlag i svårare frågor parallellt som de enklare och 
mer förståeligt kan presentera en objektivare bild som förmedlar sanningen. 
 Montin247 hävdar att politik inte är synonymt med strategiskt tänkande, varför? 
Rönnholm förklarar att om politiska beslut baserades på sakkunskap skulle vi inte 
behöva politiker. I politiskt styrda organisationer behöver inte besluten baseras på ra-
tionalitet, man kan därför bortgå från ett rationellt strategiskt tänkande. 
 
Avslutningsvis diskuterade vi alternativa styrkortsmodeller och förvaltningschefen 
menar att om det inte finns avgörande hinder är det fördelaktigt med gemensam 
struktur och nomenklatur som privata verksamheter eftersom det underlättar i kom-
munikationen med varandra; “man behöver ju liksom inte odla skillnaden”. Förvalt-
ningschefen förklarar precis som vid första mötet att det kan vara missvisande att 
diskutera begreppet kund; kundperspektivet är mer komplicerat att adaptera i en of-
fentlig verksamhet, men menar att det bara är att acceptera. 
 Rönnholm förstår varför ambitionen finns att utveckla modeller för offentlig 
verksamhet men anser däremot inte att det underlättar, istället återfinns risken att ut-
forma mallar i vilka organisationer sedan applicerar den existerande verksamheten 
utan närmare eftertanke. Vad gäller koncept och termer har kommunkansliet enbart 
förändrat humanperspektivet till medarbetarperspektivet och förvaltningschefen me-
nar att man inte skall beskriva komplexiteten eftersom det hindrar kreativ eftertänk-
samhet och förståelse hos individen. 

                                                           
246 Røvik (2000:19) 
247 Montin (2004:) 
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5  Analys 
I det femte kapitlet analyserar jag utifrån de olika teorierna som behandlades i teorikapitlet i förhållan-

de till det empiriska materialet jag erhållit genom fallstudien. Jag har inte hänvisat med fotnoter i ana-

lyskapitlet eftersom samtlig information med hänvisning till källa finns tillgänglig i tidigare kapitel. 

 
 
5.1  Författarens analys 

I Balanced Scorecard i svensk praktik skriver Olve et al att beroende på organisationens 
storlek och status finns det anledning att inledningsvis noga överväga i vilken takt 
och omfattning Balanced Scorecard skall införas. Vid avsikten att införa konceptet i 
en kommuns totala verksamhet menar författarna att det kan vara lämpligt med en 
föranledande pilotstudie. I Tierps kommun var tanken från början att hela kommu-
nen skulle arbeta utifrån balanserad styrning, men senare beslutades att kommun-
kansliet skulle verka som pilotförvaltning, precis som författarna anser vara lämplig 
för en sådan omfattande verksamhet. Anledningen till valet av kommunkansliet som 
pilotförvaltning är deras verksamhet, vilken är mer komplex än övriga förvaltningars 
samtidigt som förvaltningen har förgreningar över hela kommunen. 
 
Det konkreta syftet med Balanced Scorecard är att mäta verksamheten utifrån flera 
perspektiv än enbart det traditionella finansiella ägarperspektivet för att även avspegla 
det operativa som ligger till grund för resultatet. Olve et al förklarar dock att det är 
viktigt att inte mäta för många perspektiv utan istället fokusera på få men avgörande 
företeelser eftersom för mycket information kan leda till ett informationsöverflöd, 
vilket medför att det blir svårare att urskilja det väsentliga. Initialt arbetade kommun-
kansliet efter en modell med fem olika perspektiv, men relativt snart förändrade de 
modellen till att enbart omfatta fyra perspektiv; kundperspektivet, processperspekti-
vet, medarbetarperspektivet samt det finansiella perspektivet. De prioriterade således 
bort utvecklings- och lärande perspektivet eftersom de ansåg att de avgörande fram-
gångsfaktorerna i det perspektivet kunde implementeras i övriga perspektiv. 
 
Individuellt styrkort 
Olve et al förklarar att det även kan vara lämpligt med ytterligare nedbrytningsarbete 
på mindre enheter för att kunna utnyttja konceptet fullt ut. Det eftersom ett av syfte-
na med Balanced Scorecard är att få förståelse för hur visionen och de generella må-
len påverkar det dagliga arbetet. Av den anledningen måste därför modellen brytas 
ner till en nivå så att en tillräcklig konkretisering och förståelse är möjlig. 
 Kommunkansliet beslutade i ett tidigt skede att bryta ner styrkortet till individni-
vå och de intervjuade enhetscheferna menade att det individuella styrkortet är ett bi-
drag i verksamhetsutövningen. Syftet med konkretisering till individnivå var för att 
undvika att det bara skulle bli en administrativ produkt parallellt med att de involve-
rade skulle erhålla ökad insikt i verksamheten. Det individuella styrkortet deklarerar 
medarbetarens kompetens och det är individens ansvar att understryka den kompe-
tens som krävs för arbetsuppgifterna. 
 
Författarna skriver att det är viktigt att framställa Balanced Scorecard som ett styr-
medel och inte ett kontrollinstrument, en intervjuad medarbetare förklarar dock att 
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somliga reflekterar över styrkortet som ett kontrollinstrument; “det sätter ju press på 
medarbetarna att man uppfyller de där målen”. Respondenten menar att det som sät-
ter press är det konkreta i styrkortet; vad varje individ skall uppnå [bidra med]. De två 
andra intervjuade medarbetarna har däremot inte reflekterat över styrkortet som ett 
kontrollinstrument och uppskattar istället det konkreta, vilket förtydligar vad man 
skall uträtta och hur man befinner sig i planeringen. En enhetschef menar att pressen 
inte kommer uppifrån utan att det är medarbetarnas egna krav som skapar press, me-
dan en annan enhetschef dock nämner styrkortet som ett kontrollinstrument. Denne 
menar att risken med att inte göra avstämning på individnivå är att somliga arbetar 
utan att egentligen prestera, vilket det inte finns utrymme för eftersom samtliga skall 
bidra till visionen: “Receptet för framgång är att ha ett personligt styrkort. Ett struk-
turerat sätt att öka den reella delaktigheten. Jag är allergisk mot uttryck som att känna 
delaktighet, man skall vara delaktig.” Personligen instämmer jag i den meningen, det 
är positivt [nödvändigt] med individuell bedömning eftersom det underlättar för re-
spektive enhetschef att bedöma och samtidigt urskilja den individuella kompetensen i 
strävan efter effektivisering. 
 När jag presenterade resultatet från intervjuerna för förvaltningschefen och re-
dogjorde aspekten om det individuella styrkortet som ett kontrollinstrument och att 
det skapar press svarade Rönnholm med förståelse och menade att det generellt har 
varit för hög ambitionsnivå i det individuella styrkortet. Det kan vara besvärligt för 
en chef att formulera vad man skall kräva samtidigt som det för medarbetaren är svårt 
att veta vad som krävs, i synnerhet det första styrkortet. Beträffande perceptionen av 
styrkortet som ett kontrollinstrument förklarade Rönnholm att metodiken i balanse-
rad styrning på individnivå medför individuell värdering i förhållande till måluppfyl-
lelse, med andra ord att det är lönebaserat, vilket de inte kan förändra såvida de inte 
skall avstå helt från individuella styrkort. För att återknyta till humanperspektivet och 
humankapitalet som intellektuellt kapital är varje enskild individ en värderad tillgång 
för organisationen. Värdet på tillgången skiljer sig individuellt i förhållande till kom-
petens och därför stödjer jag resonemanget i det individuella styrkortet som löneba-
serat, eftersom det tydligt deklarerar den individuella prestationen och således bidra-
get [individuellt värde] till organisationen. 
 
Förändring 
Under intervjuerna med enhetscheferna fick jag tydliga och utförliga förklaringar 
rörande balanserad styrning i kommunkansliet och syftet med implementeringen, me-
dan jag under intervjuerna med medarbetare stundtals fick bilden av att många fort-
farande inte riktigt har insikt i vare sig konceptet eller syftet. En medarbetare uttryck-
te sig; “som jag förstår det så är det att vi skall bli bättre på alla områden”. Förvalt-
ningschefen förtydligar att balanserad styrning i kommunkansliet syftar till föränd-
ringsarbete [förbättringsarbete] och det individuella styrkortet beskriver vad individen 
skall förbättra. Syftet med den kontinuerliga dokumentationen är således inte att redovi-
sa existerande processer, utan att effektivisera dem genom granskning, vilket innebär att 
svaret från medarbetaren är en grov generalisering av syftet med konceptet. 
 En naturlig följdfråga blir således varför inte samtliga har den kunskap och insikt 
som krävs för att förstå konceptet och syftet med implementeringen? En medarbeta-
re uttalade; “cheferna borde ha informerat bättre”. Det ligger givet i chefernas ansvar 
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att informera och sedan säkerställa att medarbetarna verkligen förstår syftet med en 
förändring, vilket även Rönnholm instämmer i. Men det yttersta ansvaret ligger likväl 
hos den enskilde individen som måste ta sitt ansvar att vara mottaglig för information 
via de kanaler informationen ges; information från de tre personer som utbildades i 
balanserad styrning, den anlitade konsulten, respektive enhetschef samt utdelad in-
formationslitteratur. En av de intervjuade medarbetarna menade att varken denne el-
ler andra på enheten tog del av den utdelade informationen, vilket jag ställer mig 
starkt frågande till varför? 
 
Samtliga intervjuade talade om arbetet med balanserad styrning som väldigt tidskrä-
vande. En enhetschef uttryckte; “oerhört mycket tid har gått åt till att diskutera vad 
som är vad, hur vi ska utveckla oss och det har ändrats hur många gånger som helst”. 
Liktidigt menade några att den tidskrävande processen var väsentlig eftersom de in-
volverade därmed fick grundläggande insikt och förståelse. 
 Införandet av ett nytt koncept innebar ett helt nytt sätt att tänka och inlednings-
vis var det enligt samtliga intervjuade problematiskt att få grepp om vad konceptet 
egentligen var och skulle innebära för förändringar. Det uppfattades väldigt abstrakt 
och majoriteten av inblandade hade inte tillräcklig insikt för att förstå syftet. Om vi 
koncentrerar oss till tidsaspekten understryker Olve et al det elementära med proces-
sen; att låta samtliga involverade erhålla tillräckligt med tid för att uppnå nödvändig 
förståelse och därför skall man inte påskynda förloppet. Förvaltningschef Rönnholm 
instämmer i resonemanget och anser att värdet ligger i resan till målet, de hade därför 
inte kunnat effektivisera processen eftersom förståelse bland de reformerade är fun-
damental för att internalisera en förändring. Personligen anser jag rent logiskt att den 
tidskrävande processen borde ha medfört att samtliga erhållit tillräcklig kunskap om 
konceptet och syftet med implementeringen, vilket innebär att min spekulativa slut-
ledning således blir att bristen ligger i den enskilde individens mottaglighet för föränd-
ring. Frågan är då vad som ligger till grund för individens mottaglighet? 
 
Olve et al betonar att utan en stark förankring i företagsledningen är det ytterst pro-
blematiskt att implementera ett koncept som Balanced Scorecard. Samtidigt är det 
tidskrävande att införliva tankarna bakom konceptet och betydelsen för den enskilde 
individens vardagliga arbete. En vanlig förekommande anledning till misslyckande av 
förankringen i företaget är avsaknad av motivation och därför är det viktigt att led-
ningen står för de tankar samt den ledningsfilosofi som ett välimplementerat Balan-
ced Scorecard medför. Förankringen i ledningen går inte att ta miste på, vilket inte 
minst framträder i förvaltningschefens intensiva entusiasm för konceptet. Men vä-
sentligt i sammanhanget är graden av insikt i ledningen vid införandet, vilket jag skall 
återknyta till senare. 
 En medarbetare sade; “vi är en olik samling människor med olika syn på saker 
och ting så det vore ju konstigt om inte några var negativa”. Om man utgår från det 
hermeneutiska begreppet förförståelse spelar förförståelsen in i individens inställning till 
[allt] förändring. Under intervjuerna visade det sig att personer med erfarenhet från 
privata verksamheter och liknande managementkoncept var positivare till implemen-
tering av balanserad styrning, i förhållande till personer som saknade motsvarande er-
farenhet. Samtidigt återfanns en åldersrelaterad skillnad i inställning till konceptet. 
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Den negativa inställningen beror sannolikt på rädslan inför det okända, vilket även 
enhetscheferna och medarbetarna instämde i. Många associerar införandet av ett nytt 
managementkoncept med stora skillnader, vilket kan skapa osäkerhet inför framtiden 
och således bidra till den negativa inställningen. Den aspekten är väsentlig beträffan-
de inställningen till en förändring och de som reformerar bör grundläggande klargöra 
varför, vad som sker samt hur. Det är också här bristen återfinns i införandet av balanse-
rad styrning i kommunkansliet, samtidigt som beslutet att implementera balanserad 
styrning i kommunkansliet var en top down-styrd förändring. I Personalgruppens psykologi 
skriver Olsson att dessa förändringar, vilka i regel är svagt förankrad bland persona-
len, ofta skapar motstånd och missnöje eftersom medarbetarna inte alltid begriper 
syftet med förändringen, vilket därför kan sänka motivationen. Om man ser till Ols-
sons tolkning av en top down-styrd förändring måste jag rannsaka min spekulativa 
slutledning; att bristen ligger i den enskilde individens mottaglighet till förändring. 
Ledningen måste med andra ord påverka mottagligheten hos individen, men hur? 
 De radikala förändringar somliga berörda befarade i och med implementeringen 
av balanserad styrning i organisationen har inte infunnit sig: “Egentligen är det en del 
av det dagliga arbetet, fast man sätter det på pränt numera. I och med att man sätter 
det på pränt ser man saker kanske på ett annat sätt.” Med undantag av kontinuerlig 
dokumentation av processer och flöden kunde medarbetarna inte urskilja några kon-
kreta skillnader i arbetsuppgifterna. Balanserad styrning har således inte inneburit 
konkreta skillnader i de enskilda arbetsuppgifterna. Om medarbetarna inledningsvis 
varit införstådda med hur adoptionen skulle påverka det vardagliga arbetet hade 
mycket av den negativa inställningen med största sannolikhet kunnat elimineras i ett 
tidigare skede. 
 
Förändring innebär att man går från det kända till en situation kännetecknad av osä-
kerhet. När en organisation inkorporerar ett modernt managementkoncept bör där-
för ledningen ha förståelse för att opposition inte uteslutande grundar sig i förändring-
en av arbetssätt och rutiner, utan i själva verket kan vara uttryck för otrygghet, osä-
kerhet och oro. För att motverka detta fordras information till och förståelse för 
medarbetarna, vilket i sin tur påverkar individens mottaglighet för förändring. 
 Förvaltningschefen menar i efterhand att de i ett tidigare skede skulle ha arbetat i 
högre utsträckning med dialog på en bredare basis, dessutom borde de mer regel-
bundet och frekvent genomföra sammankomster med samtliga involverade i syfte att 
bekräfta kunskapen. Resultatet från intervjuerna uppenbarar att många pro-
blem/hinder som har uppstått i arbetet med balanserad styrning i kommunkansliet 
grundar sig i felaktiga tolkningar, som en delvis följd av ofullständig information. En 
intervjuad enhetschef medger att förekommande missuppfattningar kan grunda sig i 
bristfällighet i den initiala informationen och presentationen av konceptet. 
 
Utöver förförståelsen [brist på kunskap] har jag också berört åldern som aspekt i op-
position till förändring, men i utgåvan Hur moderna organisationer fungerar belyser Jacob-
sen & Thorsvik att motstånd även kan grunda sig i dubbelarbetet som uppstår under en 
viss tid. Förändringen är en uppgift som måste genomföras utöver verksamhetens 
dagliga aktiviteter och fordrar därmed i regel ytterligare resurser, vilket innebär att de 
anställda får utföra fler arbetsuppgifter än vanligt i en redan kanske pressad arbetssi-
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tuation. En intervjuad medarbetare menar att arbetsuppgifterna har tilltagit sedan av 
implementeringen av balanserad styrning och återkommer till perceptionen om det 
individuella styrkortet som ett kontrollinstrument. I situationen kan man betrakta in-
fallsvinkeln att individer känner press som en följd av dubbelarbetet och associerar 
av den orsaken det individuella styrkortet som ett kontrollinstrument. Det eftersom 
styrkortet tydligt deklarerar hur individen ligger till parallellt med att individen, precis 
som en intervjuad medarbetare förklarade; inte tidigare kanske reflekterat över om-
fattningen av sina arbetsuppgifter. 
 
Jag vidhåller fortfarande åsikten att det yttersta ansvaret att förvärva kunskap och er-
hålla insikt ligger hos individen, informationsgrunden fanns disponibel i det utdelade 
materialet, ledningen kan enbart påverka. Men en starkt bidragande orsak till de ini-
tiala problemen var att ledningen inte hade tillräcklig kunskap om konceptet. Den 
bristfälliga informationen medförde att många involverade uppfattade modellen tve-
tydlig eftersom den enskilde individen tolkar utifrån sin egen förförståelse, vilken i 
det här fallet, förutom informationskanalerna, skiljde sig mellan personer med erfa-
renhet från privata verksamheter och liknande managementkoncept och de som sak-
nade den erfarenheten. 
 Som jag redan nämnt talar Olve et al om betydelsen av förankring i ledningen 
och till det resonemanget vill jag förtydliga vikten av insikt i konceptet. Ju mer insikt 
ledningen har i modellen som skall implementeras, desto tydligare kan de redogöra 
för strukturen i och syftet med, vilket kan förändra inställningen bland många involve-
rade. 
 
Balanced Scorecard i kommunal verksamhet 
Logiken i Balanced Scorecard är påtagligt påverkad av att den eftersträvande balan-
sen mellan olika perspektiv och mått skall främja långsiktig överlevnad och lönsam-
het, vilket skiljer sig från intentionen med offentliga verksamheter. Men trots att 
konceptet är konstruerat för privata vinstdrivande företag skriver Olve et al att kon-
ceptet lämpar sig särskilt väl för verksamheter utan vinstdrivande huvudsyfte, i syn-
nerhet statlig och kommunal verksamhet eftersom man måste anstränga sig ytterliga-
re för att beskriva vad som förväntas av en verksamhet och hur väl den uppfylls. För-
fattarna presenterar även alternativa styrkortsmodeller som förslag på hur kommuna-
la verksamheter kan strukturera styrkortet för att mer konkret uppfylla sitt syfte. 
 
Under min avslutande diskussion med förvaltningschefen diskuterade vi alternativa 
styrkortsmodeller och denne anser att om det inte finns avgörande hinder är det för-
delaktigt med gemensam struktur och nomenklatur som privata verksamheter efter-
som det underlättar i kommunikationen med varandra; “man behöver ju liksom inte 
odla skillnaden”. Rönnholm förklarar att eftersom den kommunala verksamheten 
ligger inom ramarna för tjänster fanns redan arbetsrutinen och vanan att värdera 
icke-finansiella faktorer. Det är mer att dokumenterade rutiner som ändå måste utfö-
ras har placerats in i olika perspektiv med koppling till varandra. Den processen har 
varit logisk och naturlig utan några omedelbara problem och förvaltningschefen me-
nar att han har svårt att se områden eller faktorer i verksamheten som inte skulle 
kunna placeras inom ramarna för balanserad styrning. 
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Rönnholm har förståelse för ambitionen att utveckla modeller för offentlig verksam-
het men bedömer däremot inte att det underlättar, istället återfinns risken att utforma 
mallar i vilka organisationer sedan applicerar den existerande verksamheten utan 
närmare eftertanke. Förklaringen kan tolkas olika men jag instämmer i risken att 
kommunala verksamheter med förmodan att en sådan modell kan appliceras generellt 
således bortser från vikten av att utvärdera aktuell verksamhet i förhållande till kon-
ceptet och dess verkan. I andra upplagan av Moderna organisationer urskiljer Røvik tre 
antaganden om vad som sker med moderna managementkoncept i införingsfasen. I 
antagandet snabb tillkoppling belyser författaren just problematiken med standardisera-
de komponenter och menar att de nya reglerna kan vara opassande eftersom de är 
generellt utformade. 
 
Under intervjun med förvaltningschefen förklarar denne att det som utifrån egna er-
farenheter genererat intensivast kritik angående arbetet med balanserad styrning är 
språkbruket, mycket eftersom konceptet översatts till Balanserat Styrkort. Rönnholm 
menar att den svenska översättningen av Scorecard förslagsvis antingen skulle vara för-
ändringsarbete eller utveckling, vilka är mindre kontroversiella parallellt med att dessa be-
grepp återspeglar betydelsen av konceptet mer korrekt. 
 Uppfattningarna om språkbruket som dilemma möter dock delade meningar 
bland enhetscheferna och här kan man urskilja resonemangen i förhållande till tidiga-
re erfarenheter, vilket även anbelangar medarbetarna. De respondenter med erfaren-
het från privata verksamheter och liknande managementkoncept menar att de per-
spektiv och begrepp som återfinns i modellen är de bäst lämpade för modell och 
verksamhetsutövning. Personligen förstår jag problematiken med att överföra diverse 
aktörer och begrepp från kommunal verksamhet och placera inom ramarna för ett 
koncept framtaget för privat verksamhet eftersom det kan framstå aningen paradox-
alt att konkretisera i somliga fall. Men för att göra en subjektiv tolkning, efter att ha 
studerat och jämfört de alternativa styrkortsmodellerna i förhållande till Kaplan & 
Nortons ursprungsmodell (inkluderat humanperspektivet) applicerat kommunal 
verksamhet, framstår ursprungsmodellen de facto mer konkret och applicerbar, var-
för jag instämmer i förvaltningschefens åsikt att det är oberättigat att producera skillna-
der såvida det inte är nödvändigt. 
 Vad gäller terminologin är det i synnerhet begreppet balans som konfunderar re-
spondenterna, vilket jag har förståelse för eftersom begreppet även är abstrakt förkla-
rat i studerad konceptlitteratur. Balans enligt min uppfattning är balanserad styrnings 
konkreta bidrag; att uppmärksamma andra perspektiv utöver det traditionellt finansiel-
la. Begreppet balans uppfyller således inte ordets rätta bemärkelse utan kan mer be-
traktas som ett metaforiskt uttryck för betraktelsen av verksamheten ur flera olika per-
spektiv. 
 
Att hålla styrkortet vid liv 
För att styrkortet skall fungera effektivt och samtidigt bli en naturlig del [internalise-
ras] av organisationens strategiska diskussion och lärande understryker Lindvall att 
det är elementärt med kontinuerlig stimulans i form av aktuell och verksamhetsnära 
information. Förvaltningschefen förklarade att balanserad styrning infördes med syf-
tet att utveckla kommunen och bryta ner visionen; effektivare och mer rationell or-
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ganisation utan att fokusera på mätning: “Det finns ett fullmäktigebeslut som säger; 
verksamhetsutvecklingen i Tierps kommun skall grundas på metodiken i balanserad styr-
ning.” Olve et al skriver att organisationens uttalade vision och strategi är utgångs-
punkten för styrningen och medarbetarnas aktiva deltagande. Skapandet av en kom-
munikationsgrund kring organisationens vision och strategiska mål är ett av huvud-
syftena med konceptet och i kommunkansliet utgår samtliga möten samt utvecklings-
samtal från de olika perspektiven i modellen med avsikten att etablera processen som 
en naturlig del i det vardagliga arbetet. I utgåvan Verksamhetsstyrning understryker 
Lindvall att själva modellen endast ger struktur i leveransen av organisationens vision 
och strategi, det fundamentala är kommunikationen samt resultaten av denna. En in-
tervjuad medarbetare sade att strukturen i konceptet har skapat en bra dialog med re-
spektive enhetschef, och förvaltningschefen sade under den senare diskussionen att 
de för tillfället fokuserar mycket på dialoger. Medarbetarnas aktiva deltagande och 
skapandet av en kommunikationsgrund är vitalt för att internalisera konceptet och 
samtidigt ett av huvudsyftena med Balanced Scorecard. 
 
En medarbetare påstod under intervjun att somliga förmodar att de inte kommer 
fortsätta arbeta utifrån strukturen i modellen; “något nytt sen rinner det ut i sanden 
likt andra projekt”. När jag förkunnade det för förvaltningschefen förklarade denne 
att det förekommit experiment med olika modeller och förfaranden tidigare, vilka 
inte riktigt utvecklat sig som planerat och därför successivt förlorat sin existens. “Får 
vi inte processen att fungera kommer det vara fullständigt omöjligt att göra någon-
ting här hos oss.” En enhetschef förklarade att det i formell mening finns en enorm 
press på utvecklingen av arbetsmetodiken i förhållande till konceptet eftersom det är 
ett kommunfullmäktiges beslut. Om resultatet inte blir att de arbetar mer processori-
enterat kommer strukturen falla platt till marken. 
 
Mätningar 
Hur kan jag förbättra det jag inte kan mäta? Sanningen är att det inte går. Traditionel-
la finansiella styrtal är oftast lätta att definiera, men att mäta hur nöjda medarbetarna 
är med sin arbetssituation samt diverse andra existentiella värden är som regel svåra-
re, men minst lika viktigt. Lindvall skriver att utöver det konkret finansiella handlar 
det om att mäta andra element än tidigare och att uppmärksamma vägen dit. 
 
Förvaltningschefen menar att syftet med mätningar är att uppmärksamma det aktuel-
la läget och sedan utläsa förändring i förhållande till tidigare mätningar, vilket kom-
munkansliet inte har någon erfarenhet av i konsensus med strukturen i balanserad 
styrning. De utvärderar fortfarande hur de skall mäta somliga aspekter av verksamhe-
ten, i synnerhet de mjuka variablerna. Enheterna inom kommunkansliet har infört 
psykosociala enkäter, vilket är ett alternativ att mäta det existentiella, men en inter-
vjuad enhetschef menar att de skulle behöva komplettera med ytterligare instrument. 
Respondenten understryker därtill en fallgrop i sammanhanget; att mätandet blir sty-
randet, det vill säga att man mäter det som är okonstlat för att utvinna värden och så-
ledes avstår från det essentiella. Studier har också uppenbarat att mätningarna i sig 
blir det väsentliga, medan verksamheten hamnar i periferin. En processorienterad 
verksamhetsstyrning fokuserar mycket på mätningar i verksamheten och ofta hävdas 
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det att mätningar är processorienteringens hjärta. Lindvall skriver att det krävs efter-
tanke att välja och kombinera mått på ett lämpligt sätt eftersom risken finns att orga-
nisationer mäter för många mått som varken uppdateras eller ger en heltäckande bild 
över verksamheten. 
 Somliga intervjuade var av uppfattningen att mätningar i nuvarande situationen i 
alltför stor utsträckning utförs i form av enkäter. En medarbetare betonade proble-
matiken med enkäter; utforma enkäten att verkligen mäta vad som avses och samti-
digt formulera den förståelig för respondenten. Förvaltningschefen instämmer i pro-
blematiken men menar dock att dilemmat beträffande enkäter inte är kvantiteten, 
utan istället att försöka undvika subjektivitet i utformningen. Denne anser inte att 
enkäter är ett bra alternativ på grund av det begränsade svarsutrymmet, de måste suc-
cessivt utveckla ett okomplicerat förfarande kombinerat med resonans i relevansen. 
Rönnholm förklarar att de har ett antal mått per perspektiv, men att mätningar i 
största allmänhet måste förbättras, vilket sker successivt parallellt med utveckling och 
lärande i organisationen. 
 
Lärande organisation 
Olve et al skriver att värdet av en lärande organisation har uppmärksammats mycket i 
senaste tidens managementlitteratur och allt större betydelse anbringar Balanced Sco-
recard som ett verktyg för lärande och utveckling i organisationen. En lärande orga-
nisationen implicerar kontinuerlig utveckling samt förändring i strävan efter inre och 
yttre effektivitet och många av Kaplan & Nortons diskussioner handlar om att ut-
veckla en styrning som befrämjar lärande och utveckling. Olve et al understryker 
lärande som kunskap och kompetens [intellektuellt kapital] med individen som en viktig 
grund för gemensamt lärande, men samtidigt bör lärandet även vara mer beständigt 
bundet i organisationen för senare återanvändning [strukturkapital]. 
 
Olve et al skriver att framtagandeprocessen och implementeringsprocessen av ett ba-
lanserat styrkort kan bidra till ett ökat lärande i organisationen. Arbetet med balanse-
rad styrning i kommunkansliet startade officiellt 2000 men konkret inledde förvalt-
ningen arbetet 2003, tidigare var endast förvaltningschefen samt enhetscheferna in-
satta och informerade endast medarbetarna om processen under möten. Det innebär 
att kunskapsförvärvet genom diskussioner, vilka resulterar i konceptets struktur, som 
författarna talar om således främst anbelangade förvaltningschefen samt enhetsche-
ferna. 
 Vad som är rätt respektive fel kan diskuteras utifrån olika infallsvinklar, dock 
finns förståelse för att medarbetarna uppfattade konceptet diffust eftersom de infor-
merades av och under tiden för förvaltningschefens samt enhetschefernas lärande. 
För att återknyta till tidigare resonemang i den initialt bristande informationen från 
ledningsgruppen vore det dock ogenomförbart att utveckla förvaltningssamtidig för-
ståelse för ett nytt managementkoncept parallellt med arbetsuppgifterna, varför jag 
anser att förfaringssättet var befogat och situationsenligt. När jag tidigare diskuterade 
förståelse för medarbetarna och eventuell opposition i deras situation gentemot imple-
mentering av ett nytt managementkoncept vill jag även tillägga förståelse för lednings-
gruppen och den initialt stundtals bristande informationen. 
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För att vidareutveckla föreställningen lärande organisation i förhållande till balanse-
rad styrning och medarbetare menade de intervjuade enhetscheferna att det individu-
ella styrkortet har medfört ökad insikt i verksamheten bland medarbetarna samtidigt 
som den enskilde individen känner sin medverkan till helheten. Beroende på hur man 
väljer att se sin arbetsuppgift [“jag murar tegelstenar, jag bygger en katedral”] framgår 
en klar skillnad, trots att syftet är detsamma. Parallellt har också ifrågasättandet ökat, 
vilket renodlar processerna i och med att onödiga steg ibland tagits bort; “varför gör 
vi såhär och till vilken nytta?”. En slutsats av medarbetarnas ökade ifrågasättande är 
kunskapsrelaterad; förfaranden ifrågasätts på grunden av konstruktiva förslag som en 
följd av ökad kunskap. 
 En intervjuad medarbetare instämmer i strukturen i konceptet som utveckling på 
individnivå eftersom de har relativt stor frihet att utforma de individuella styrkorten 
själva. Respondenten menar att fördelen med det individuella styrkortet i synnerhet 
är distinktionen vad individen måste bli bättre på för att uppfylla arbetsuppgifterna, 
vilket medför att denne har större möjlighet att utveckla kompetensen i form av kur-
ser och utbildningar. Den intervjuade utvecklar resonemanget och förklarar att de 
anställda blivit mer medvetna om den individuella rollen parallellt med att de vågar 
ställa krav på kompetensutveckling. 
 Samtliga intervjuade medarbetare förklarade att som en följd av den detaljerade 
dokumentationen diskuterar de varandras arbetsuppgifter i större utsträckning jämfört 
med tidigare, vilket medfört vidgad kunskap om och i sina medarbetares arbetsupp-
gifter [utbyte av kunskap], parallellt med att informationsunderlag för de individuella 
arbetsuppgifterna söks aktivare. Kontentan av ovanstående resonemang är tilltagande 
individuell kompetens/kunskap och således ett ökat lärande i organisationen. 
 
Precis som respondenterna erfarit är det tidskrävande att införliva tankarna bakom 
balanserad styrning samt betydelsen för den enskilde individens vardagliga arbete. Med 
bakgrund av detta menar Olve et al det vitalt att stora delar av organisationen deltar i 
framtagandet av modellen, i syfte skapa konsensus kring hur varje enskild individ kan 
bidra till de strategiska målen. Som jag nämnt tidigare är medarbetarnas aktiva delta-
gande och skapandet av en kommunikationsgrund kring organisationens vision och 
strategiska mål är ett av huvudsyftena med Balanced Scorecard. För att associera till 
studier anser jag seminarier betydligt mer kunskapsberikande i förhållande till före-
läsningar eftersom olika individer kritiskt omprövar diverse resonemang gentemot 
varandra, istället för kunskapsförmedlande föreläsningar. Under diskussionen med 
förvaltningschefen framhävde denne också värdet i diskussioner; “fortfarande är det 
mer värde i alla diskussioner och det vi kommit fram till än det renodlade styrkortet”. 
 Under intervjuerna diskuterade jag strategier med respondenterna och begreppet 
strategi föreföll relativt abstrakt för somliga respondenter, i synnerhet bland de inter-
vjuade medarbetarna. I The Rise and Fall of Strategic Planning betraktar Mintzberg stra-
tegi som framväxande mönster och strategiutveckling som en läroprocess. Strategiut-
veckling sker genom samordning och ett tillvaratagande av medarbetarnas tankar och 
idéer, vilket styrkortsmetoden framkallar. Strategiformuleringen i kommunkansliet 
grundar sig företrädesvis i ledningsgruppens diskussioner, dock skall inte betydelsen 
av medarbetarnas aktiva deltagande underskattas eftersom deras gedigna kunskap om 
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produktionsprocesserna och kundbehov kan användas för att vitalisera organisatio-
nen. 
 
Beroende på företagets storlek och status finns det anledning att inledningsvis noga 
överväga i vilken takt och omfattning Balanced Scorecard ska införas. Vad gäller om-
fattningen i ett större företag/organisation menar Olve et al att implementeringen 
bör föranledas med åtminstone en pilotstudie. Som kungjort verkar kommunkansliet 
som pilotstudie i Tierps kommun, med målsättningen att övriga förvaltningar skall ha 
balanserad styrning nedbrutet på enhets- samt avdelningsnivå senast den 31 decem-
ber 2005. Fördelen med en föranledande pilotstudie gör sig gällande eftersom övriga 
förvaltningar kan dra lärdom av kommunkansliets erfarenheter [trial and error] hit-
tills, vilket kommer att underlätta implementeringsförfarandet väsentligt. 
 
Den kontextuella inverkan 
I det första kapitlet redogjorde jag att syftet med uppsatsen var förståelseinriktat och 
min strävan var ökad insikt i managementkonceptet Balanced Scorecard och samman-
hanget vari konceptet verkar. 
 
Under den första sammankomsten med förvaltningschefen förklarade denne att an-
ledningen till varför Tierps kommun implementerade balanserad styrning företrädes-
vis grundade sig i att den traditionella ekonomistyrningen konstaterades vara otill-
räcklig samtidigt som den inte levererade en helhetsbild över verksamheten. Rönn-
holm utvecklade att den traditionella budgetstyrningen, lönesystemet och utveck-
lingssamtalen uppvisade bristande logik samt var inte konsekvent riktiga; det fanns 
ingen korrekt logisk koppling, och syftet med balanserad styrning var att sammanstäl-
la olika styrmedel till ett övergripande koncept. 
 I det första kapitlet förkunnade jag att det har riktats hård kritik mot den tradi-
tionella ekonomistyrningen den senaste tiden. I den så kallade Relevance Lost-debatten 
anfördes att den traditionella ekonomistyrningen inte riktigt hunnit med i företagens 
utveckling och därför inte tar hänsyn till kraven som organisationer står inför på da-
gens marknad. Organisationer måste ligga i fas med marknaden för att inte kopplas 
bort från utvecklingen och för att ackommodera för denna förändring strävar organi-
sationer kontinuerligt efter förnyelse och förändring mot ständigt högre utvecklings-
nivåer. Förändringen påverkar likaledes offentlig organisation och den senaste tiden 
präglas av en tendens att bedriva offentlig verksamhet enligt privat regim, i syfte att 
förbättra effektiviteten. 
 
Under min senare diskussion med förvaltningschefen diskuterade vi motivet bakom 
valet av balanserad styrning mer ingående och berörde beslutet i förhållande till model-
lens legitimitet med bakgrund av verktygsperspektivet och symbolperspektivet (Røvik). 
Beslutet att adoptera ett nytt managementkoncept kom från kommunledningen med 
intentionen att kvalitetssäkra. Rönnholm menade att modellen i högre grad implemen-
terades som verktyg än symbol med syftet att utveckla kommunen och bryta ner vi-
sionen; effektivare och mer rationell organisation utan att fokusera på mätning. Røvik 
menar dock att merparten av koncept aldrig får fysiska avläsbara uttryck, utan att den 
konkreta verkan enbart framträder i nya rutiner. Under intervjuerna med medarbe-
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tarna menade de att balanserad styrning inte medfört några faktiska skillnader utöver 
den kontinuerliga dokumentationen. Förvaltningschefen markerade dock syftet med 
den kontinuerliga dokumentationen; att effektivisera processerna genom granskning, 
inte att redovisa existerande processer. Rönnholm utvecklade resonemanget med foku-
sering på förändring och förbättring, inte bekräftandet av en existerande organisation 
och en existerande styrning. För att förtydliga handlar balanserad styrning i kom-
munkansliet om att uppmärksamma existerande arbetsmetodik och förändra [förbätt-
ra] processer/tillvägagångssätt efter behov, i strävan efter effektivitet. 
 För att betrakta Balanced Scorecard ur ett kritiskt och troligtvis kontroversiellt 
perspektiv visar såväl konceptlitteratur som genomförd fallstudie att dilemmat i syn-
nerhet är språkbruket. En av mig logisk deduktion resulterar därför i enighet med 
Røviks förklaring om koncept som implementeras med avsikt att verka som verktyg; 
den konkreta verkan framträder enbart i nya rutiner; terminologi. Med andra ord fyller 
konceptet en i högre grad symbolisk verkan som bidragande faktor till organisatio-
ners legitimitet. 
 
Ett intressant tema i sammanhanget är hur olika managementkoncept förhåller sig till 
varandra. Recept som publiceras och är aktuella för en samling av organisationer un-
der samma tidsperiod har ofta tydliga gemensamma nämnare. Men vad är det egentligen 
som ligger till grund för att somliga managementkoncept vinner förtroende och etableras, medan 
andra avfärdas? 
 Inom organisationsforskningen finns ett antal panoraman, vilka Montin i andra 
upplagan av Moderna kommuner förenklat kategoriserar enligt tre grupper; omgivningsper-
spektivet, urvalsperspektivet samt det nyinstitutionella perspektivet. Det nyinstitutionella per-
spektivet är framträdande inom modern forskning, inte minst beträffande analyser av 
kommunal utveckling, varför jag skall koncentrera analysen av adaption av moderna 
managementkoncept till det. 
 Föreställningar i organisationer påverkas kontinuerligt av trender samt moden 
och ett nyckelresonemang hos tongivande nyinstitutionalister är att organisationer bör 
inkorporera recept som ligger rätt i tiden för att framstå som legitima aktörer på 
marknaden [symbolperspektivet], trots att populära recept paradoxalt nog ofta är 
vaga och för gemena i förhållande till komplexiteten i organisationens uppgifter. 
Røvik skriver att legitimitet i förhållande till normer och värden i respektive institu-
tionell omgivning framställer organisationen i en bättre position, vilket medför ökat 
förtroendet och således motverkar ifrågasättandet av utföranden i vissa avseenden. I 
Balanced Scorecards fall menar Lindvall att konceptets framgång inte beror på någon 
unik tanke, utan i högre grad avgörande faktorer som rätt timing samt en enkel och 
pedagogisk utformning. Sedan har Robert Kaplans position som ledande akademiker 
inom området inneburit legitima fördelar vid spridning av konceptet. 
 
Personligen anser jag att balanserad styrning i kommunkansliet [sedermera hela orga-
nisationen] infördes som en kombination av verktyg och symbol. I form av verktyg 
som förvaltningschefen deklarerade, parallellt med ett legitimt innovativt bidrag med re-
sonans i samtiden [symbol]. En medarbetare sade; “det är positivt eftersom det ska-
kar marken lite grann för allihop”. Respondenten menade att det är bra med föränd-
ring av den anledningen att det påverkar positivt i utvecklingen eftersom det refor-
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merar den träget rigida mentaliteten som återfinns inom offentliga organisationer. 
Åtskilliga individer inom Tierps kommun har mångårig erfarenhet av arbete inom 
den offentliga sektorn och precis som flertalet andra professioner hamnar individen 
successivt i vana och träder in i slentrian [ett bekvämt och tryggt tillstånd, människan 
har fallenhet av lathet], vilket är en förklaring till opposition gentemot förändringar. 
Av den anledningen är det positivt med adoptionen av ett nytt managementkoncept, 
vilket forcerar slentrianen och således tvingar individen att uppmärksamma och ut-
värdera arbetsmetodiken, trots att förändringen inte i samtliga fall avger fysiska av-
läsbara skillnader. 
 
Efter genomförd fallstudie percipierar jag sannerligen inte kommunkansliets modell 
som ett fiktivt verktyg eller symbol, varför jag inte har förståelse för uppfattningen att 
konceptet successivt kommer att upphöra med sin verkan. För att avrunda analysen 
är min personliga uppfattning från intervjuerna (samt bearbetning av materialet från 
dessa) att merparten av berörda i dagsläget hyser tilltro till balanserad styrning som 
ett hjälpmedel i strävan efter effektivitet inom organisationen och således ett koncept 
de kommer fortsätta styra verksamhetsutvecklingen ifrån. Men som jag fått förklarat i 
litteraturen jag tagit del av samt de genomförda intervjuerna finns det alltid personer 
som ställer sig negativt till förändringar och därför genom selektiv perception [psykolo-
gisk term synonymt förförståelse] betraktar och förstår inom ramarna för den individu-
ella kunskapen. Som jag berört tidigare är det därför oerhört viktigt för dem som re-
formerar att påverka individers förförståelse (och därmed mottaglighet) för att reali-
sera en förändring. 
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6  Slutsats 
Det sjätte och sista kapitlet är slutsatserna där jag besvarar problemformuleringen från det första ka-

pitlet och drar mina slutsatser efter teori- samt empiribehandling. Vidare tar jag upp den kritiska 

granskningen gentemot arbetet och den egna insatsen samt presenterar nya frågor och funderingar 

som har uppkommit under arbetets gång. 

 

 

6.1  Författarens slutsats 

Anledningen till varför kommunkansliet i Tierps kommun valde att arbeta utifrån Ba-
lanced Scorecard ligger framför allt i att den traditionella ekonomistyrningen konsta-
terades vara otillräcklig samtidigt som den inte gav en helhetsbild över verksamheten. 
Den traditionella budgetstyrningen, lönesystemet och utvecklingssamtalen visade på 
bristande logik samt var inte konsekvent riktiga; det fanns ingen naturlig logisk kopp-
ling, och syftet med balanserad styrning var att sammanställa olika styrmedel till ett 
övergripande koncept. 
 
Officiellt har kommunkansliet arbetat utifrån balanserad styrning sedan 2003 och 
därför är det för tidigt att urskilja stora skillnader i förhållande till innan adoptionen, 
utöver att de kontinuerligt dokumenterar samtliga processer och flöden. Den detalje-
rade dokumentationen och nedbrytandet av konceptet till individnivå har bidragit till 
ökad insikt i verksamheten bland medarbetarna parallellt med att de fokuserar och 
arbetar med situationsaktuella uppgifter. 
 Det individuella styrkortet beskriver vad individen skall förbättra och det kortsik-
tiga syftet är att effektivisera, förbättra och rationalisera processerna samt få tydlighet 
i styrningen. Syftet med den kontinuerliga dokumentationen är således inte att redovisa 
existerande processer, utan att effektivisera dem genom granskning. Balanserad styr-
ning i kommunkansliet handlar således om att uppmärksamma existerande arbetsme-
todik och förändra processer/tillvägagångssätt efter behov, i strävan efter effektivitet. 
 
Balanced Scorecard i kommunal verksamhet 
Svenska kommunförbundet har bedrivit försöksverksamhet med Balanced Scorecard 
i några kommuner och försöken liknar de ansatser som tillämpats inom näringslivet. I 
projektet är avsikten mer tydligt att samla måtten i ett styrkort och arbeta med det 
som ett instrument för verksamhetsstyrning. 
 
Med grund i studerad konceptlitteratur och realiserandet av en empirisk fallstudie 
hävdar jag att Balanced Scorecard är ett lämpligt styrmedel som kan implementeras 
och användas effektivt i kommunal verksamhet. Avseende de alternativa styrkorts-
modeller Olve et al presenterade i Balanced Scorecard i svensk praktik kan jag inte urskil-
ja problem med att istället implementera konceptet enligt ursprungsmodellen i en kom-
munal verksamhet, undantaget vissa strukturella skillnader som motiverar anpass-
ningar (vilket även krävs i näringslivet och aktuell verksamhet). 
 Med underlag i den intervjuade förvaltningschefens resonemang skall man inte 
producera skillnader mellan privat och kommunal tillämpning av modellen eftersom 
det försämrar kommunikationsmöjligheterna. 
 



 68

En vanlig förekommande anledning till misslyckande av förankringen i företaget är 
avsaknad av motivation, varför det är centralt att ledningen står för de tankar samt 
den ledningsfilosofi som ett välimplementerat Balanced Scorecard medför. För att 
motverka en negativ inställning som följd av att konceptet framstår som diffust och 
komplicerat måste också ledningen ha insikt i struktur och terminologi för att kon-
kret kunna förklara och förtydliga. 
 
6.2  Kritisk granskning 

Det kan kanske kännas aningen suspekt att kritisera sig själv men jag har dock ett par 
punkter där jag befogat kan utföra kritik gentemot mitt arbete. Precis som jag nämn-
de under punkten metodproblem är jag en sann tidsoptimist och eftersom jag börja-
de samla information redan före terminens början kändes det som om jag hade obe-
gränsat med tid. Denna nonchalans [eller vad man skall benämna det…] medförde 
att jag i slutet av terminen insåg att jag inte hade så mycket tid. Rent konkret påver-
kade tidsbristen framför allt intervjuerna med medarbetarna eftersom förhinder från 
min sida medförde att dessa genomfördes senare än planerat, vilket påverkade både 
planering och urval. Nu kan man spekulera huruvida min analys och slutsats sett an-
norlunda ut om jag haft mer tid, men säkert är att jag hade genomfört fyra intervjuer 
bland medarbetare istället för tre. I efterhand skulle jag ha strukturerat uppsatsen en-
ligt en tidsplan för att således kunna stämma av hur jag befinner mig inom de olika 
delmomenten i förhållande till inlämningsdatum. 
 När man är ensam författare återfinns dessutom risken att man blir hemmablind 
och fortsätter i samma spår, trots att man kanske glider ut från det aktuella ämnet. 
Under tiden för mitt arbete tog jag del av väldigt mycket intressant information och 
ibland var det svårt att begränsa teorin, även om informationen inte hade någon di-
rekt koppling till mitt uttalade syfte. För att inte förlora tid på grund av onödig text 
skulle jag ha haft mer kontakt med min handledare och dessutom kontinuerligt själv 
läst arbetet ur en mer kritisk synvinkel. 
 
6.3  Fortsatt forskning 

När jag genomförde mina intervjuer poängterade de flesta respondenter att de fortfa-
rande befann sig i ett inledande skede av arbetet med balanserad styrning, varför det 
vore ologiskt att försöka urskilja påtagliga skillnader i organisation och styrning jäm-
fört med tiden innan implementeringen. Därför skulle det vara intressant att göra en 
uppföljande undersökning i ett senare skede med intentionen att tydligare kunna ur-
skilja konceptets verkan. 
 
Jag vill passa på att avsluta min uppsats med ett ur mina perspektiv icke-dikotomiskt 
citat av Robert Kennedy som kan markera varför somliga människor kontinuerligt 
försöker hitta förklaringar till förekommande och/eller icke-förekommande feno-
men. 
 

“Vissa människor ser saker som de är och frågar ‘varför?’. Andra ser saker som de 

kunde vara och frågar ‘varför inte?’.”248 

 - Robert Kennedy 

                                                           
248 Jensen (1997:9) 
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Bilaga 1: Den hermeneutiska spiralen249 
 

                                                           
249 Ödman (2004:78) 
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Bilaga 2: Exempel på mått inom de olika perspektiven: 
 
 
Kundperspektiv250 
 
1. Antal kunder (#) 
2. Marknadsandel (%) 
3. Marknadsandel i segment (%) 
4. Årlig försäljning/kunder (kr) 
5. Förlorade kunder (# eller %) 
6. Genomsnittlig tid nedlagd på kundrelationer (#) 
7. Antal kunder/antal anställda (%) 
8. Andel försäljningskontakter som har lett till affär (%) 
9. Nöjd kund-index (%) 
10. Kundlojalitetsindex (%) 
11. Kostnad/kunder (kr) 
12. Antal kundbesök (#) 
13. Kundbesök i tid (#) 
14. Antal reklamationer (#) 
15. Marknadsföringskostnader (kr) 
16. Varumärkesindex (%) 
17. Interna IT-kunder (#) 
18. Externa IT-kunder (#) 
19. Avtal/IT-anställd (#) 
20. Förändring av företagets IT-mognad (%) 
 
 
Processperspektiv251 
 
1. Administrativa kostnader/totala intäkter (%) 
2. Processtid utbetalningar (#) 
3. Leveransprecision (%) 
4. Genomsnittlig ledtid (#) 
5. Ledtid produktutveckling (#) 
6. Ledtid beställd till levererad produkt (#) 
7. Ledtid leverantörer (#) 
8. Ledtid produktion (#) 
9. Genomsnittlig tid för beslutsfattande (#) 
10. Lageromsättningshastighet (#) 
11. Produktivitetsförbättring (%) 
12. IT-kapacitet (#) 
13. IT-kapacitet/anställd (#) 
14. Förändringar i IT-tillgångar (%) 
15. IT-kostnader/administrativa kostnader (%) 
16. Miljöutsläpp från produktion (#) 
17. Miljöeffekt vid produktens användande (#) 
18. Kvalitetsbristkostnader administration (kr) 
19. Felfria kontrakt (#) 
20. Administrationskostnad/anställd (kr) 

                                                           
250 Lindvall (2001:296) 
251 Lindvall (2001:297) 
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Förnyelse- och utvecklingsperspektiv252 
 
1. FoU-kostnader (kr) 
2. FoU-kostnader/totala kostnader (%) 
3. IT-utvecklingskostnader/IT-kostnader (%) 
4. Nedlagda timmar för FoU (%) 
5. FoU-tillgångar/totala tillgångar (%) 
6. Investering i utbildning/kunder (%) 
7. Investeringar i forskning (kr) 
8. Investeringar i utbildning och support av nya produkter (kr) 
9. Utvecklingsinvesteringar av nya marknader (kr) 
10. Direktkostnader med kunder/år (#) 
11. Sökta patent (#) 
12. Genomsnittlig ålder på patent (#) 
13. Utbildningskostnad/anställd (kr) 
14. Förbättringsförslag/anställd (#) 
15. Utgifter för kompetensutveckling/anställd (kr) 
16. Nöjd anställd-index (#) 
17. Marknadsföringsutgift/kund (#) 
18. Medbestämmandeindex (#) 
19. Andel anställda under X år (%) 
20. Andel av produkter under X år (%) 
 
 
Finansiellt perspektiv253 
 
1. Totala tillgångar (kr) 
2. Totala tillgångar/anställd (kr) 
3. Intäkter/totala tillgångar (%) 
4. Intäkter från nya produkter eller affärer (kr) 
5. Intäkter/anställd (kr) 
6. Vinst/totala tillgångar (kr) 
7. Vinst från nya produkter eller affärer (kr) 
8. Vinst/anställd (kr) 
9. Marknadsvärde (kr) 
10. Avkastning på nettotillgångar (%) 
11. Value added/anställd (kr) 
12. Räntabilitet på totalt kapital (%) 
13. Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 
14. Vinstmarginal (%) 
15. Täckningsbidrag/intäkter (%) 
16. Täckningsbidrag/anställd (kr) 
17. Cash-flow (kr) 
18. Soliditet (%) 
19. Avkastning på investeringar (%) 
20. totala kostnader (kr) 
 
 

                                                           
252 Lindvall (2001:298) 
253 Lindvall (2001:294f) 
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Humanperspektiv254 
 
1. Ledarskapsindex (%) 
2. Motivationsindex (%) 
3. Antal anställda (#) 
4. Personalomsättning (%) 
5. Genomsnittlig anställningstid (#) 
6. Genomsnittlig ålder på de anställda (#) 
7. Internutbildningar/anställd/år (#) 
8. Temporärt anställda/fast anställda (%) 
9. Andel anställda med universitetsutbildning (%) 
10. Genomsnittlig frånvaro (#) 
11. Antal kvinnliga chefer (#) 
12. Ansökningar till företaget (#) 
13. Medbestämmandeindex (#) 
14. Andel anställda under X år (%) 
15. Årlig utbildningskostnad (kr) 
16. Andel heltidsanställda som tillbringar mindre än X % av sin arbetstid på 
företagets driftställen (%) 
17. Andel permanent heltidsanställda (%) 
18. Årskostnad för utbildning, kommunikation och stöd (kr) 
19. Antal tillfälliga heltidsanställda (#) 
20. Antal deltidsanställda inkl inhyrd personal (#) 

                                                           
254 Lindvall (2001:299) 
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